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Amendamentul 1
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Referirea 1 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. având în vedere Rezoluția sa din 
11 iunie 2013 referitoare la locuințele 
sociale din Uniunea Europeană 
(2012/2293(INI)),

Or. en

Amendamentul 2
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Referirea 1 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. având în vedere Rezoluția sa din 
4 iulie 2013 referitoare la impactul crizei 
asupra accesului grupurilor vulnerabile 
la îngrijire (2013/2044(INI)),

Or. en

Amendamentul 3
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Referirea 1 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. având în vedere ședința publică 
organizată de Comisia pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale din 
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cadrul Parlamentului European la 
9 ianuarie 2014 cu privire la „ocuparea 
forței de muncă și aspectele sociale ale 
rolului și ale operațiunilor Troicii în ceea 
ce privește țările care fac parte din 
programul zonei euro”,

Or. en

Amendamentul 4
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Referirea 1 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. având în vedere al patrulea proiect de 
note politice privind „Evaluarea 
provocărilor și a aspectelor sociale și a 
celor privind ocuparea forței de muncă” 
în Grecia, Portugalia, Irlanda și Cipru, 
elaborate pentru Direcția Generală 
Politici Interne ale Uniunii, direcția A –
Politici economice și științifice, Unitatea 
de asistență pentru guvernanța 
economică, în ianuarie 2014,

Or. en

Amendamentul 5
Sari Essayah

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât măsurile din cadrul programelor 
de ajustare economică din Grecia (mai 
2010 și martie 2012), Irlanda (decembrie 
2010), Portugalia (mai 2011) și Cipru 
(iunie 2013) au avut un impact direct și 
indirect asupra nivelurilor de ocupare a 

A. întrucât criza economică și măsurile 
adoptate în acest sens, din cadrul 
programelor de ajustare economică din 
Grecia (mai 2010 și martie 2012), Irlanda 
(decembrie 2010), Portugalia (mai 2011) și 
Cipru (iunie 2013) au avut un impact direct 
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forței de muncă și consecințe nefaste 
asupra situației sociale; întrucât, deși toate 
programele au fost semnate în mod oficial 
de către Comisie, acestea au fost concepute 
și condiționalitatea lor a fost stabilită în 
comun de către FMI, Eurogrup, Banca 
Centrală Europeană (BCE) și Comisia;

și indirect asupra nivelurilor de ocupare a 
forței de muncă și consecințe nefaste 
asupra situației sociale; întrucât, deși toate 
programele au fost semnate în mod oficial 
de către Comisie, acestea au fost concepute 
și condiționalitatea lor a fost stabilită în 
comun de către FMI, Eurogrup, Banca 
Centrală Europeană (BCE), statul membru
respectiv și Comisia;

Or. fi

Amendamentul 6
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât măsurile din cadrul 
programelor de ajustare economică din 
Grecia (mai 2010 și martie 2012), Irlanda 
(decembrie 2010), Portugalia (mai 2011) și 
Cipru (iunie 2013) au avut un impact 
direct și indirect asupra nivelurilor de 
ocupare a forței de muncă și consecințe 
nefaste asupra situației sociale; întrucât, 
deși toate programele au fost semnate în 
mod oficial de către Comisie, acestea au 
fost concepute și condiționalitatea lor a fost 
stabilită în comun de către FMI, Eurogrup, 
Banca Centrală Europeană (BCE) și 
Comisia;

A. întrucât situația economică extremă din 
Grecia, Irlanda, Portugalia și Cipru a avut 
un impact direct și indirect asupra 
nivelurilor de ocupare a forței de muncă și 
consecințe nefaste asupra situației sociale; 
întrucât, deși toate programele au fost 
semnate în mod oficial de către Comisie, 
acestea au fost concepute și 
condiționalitatea lor a fost stabilită în 
comun de către FMI, Eurogrup, Banca 
Centrală Europeană (BCE) și Comisia;

Or. es

Amendamentul 7
Regina Bastos

Proiect de aviz
Considerentul A
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Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât măsurile din cadrul 
programelor de ajustare economică din
Grecia (mai 2010 și martie 2012), Irlanda 
(decembrie 2010), Portugalia (mai 2011) și 
Cipru (iunie 2013) au avut un impact direct 
și indirect asupra nivelurilor de ocupare a 
forței de muncă și consecințe nefaste 
asupra situației sociale; întrucât, deși toate 
programele au fost semnate în mod oficial 
de către Comisie, acestea au fost concepute 
și condiționalitatea lor a fost stabilită în 
comun de către FMI, Eurogrup, Banca 
Centrală Europeană (BCE) și Comisia;

A. întrucât, în contextul crizei economice 
și financiare și al agravării situațiilor lor 
economice, Grecia (mai 2010 și martie 
2012), Irlanda (decembrie 2010), 
Portugalia (mai 2011) și Cipru (iunie 2013) 
au cerut asistență financiară Uniunii 
Europene, statelor membre ale zonei euro 
și Fondului Monetar Internațional și au 
semnat programe de ajustare economică 
ale căror măsuri au avut un impact direct 
și indirect asupra nivelurilor de ocupare a 
forței de muncă și asupra condițiilor de 
viață a multor persoane; întrucât, deși 
toate programele au fost semnate în mod 
oficial de către Comisie, acestea au fost 
concepute și condiționalitatea lor a fost 
stabilită în comun de către FMI, Eurogrup, 
Banca Centrală Europeană (BCE), Comisia 
și statele membre în cauză;

Or. pt

Amendamentul 8
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât măsurile din cadrul 
programelor de ajustare economică din
Grecia (mai 2010 și martie 2012), Irlanda 
(decembrie 2010), Portugalia (mai 2011) și 
Cipru (iunie 2013) au avut un impact 
direct și indirect asupra nivelurilor de 
ocupare a forței de muncă și consecințe 
nefaste asupra situației sociale; întrucât, 
deși toate programele au fost semnate în 
mod oficial de către Comisie, acestea au 
fost concepute și condiționalitatea lor a fost 
stabilită în comun de către FMI, Eurogrup, 
Banca Centrală Europeană (BCE) și

A. întrucât reducerea dezechilibrelor 
macroeconomice, care s-au acumulat pe 
parcursul unei perioade îndelungate în
Grecia, Irlanda, Portugalia și Cipru a avut 
un impact direct și indirect asupra 
nivelurilor de ocupare a forței de muncă și 
consecințe nefaste asupra situației sociale; 
întrucât consecințele ar fi fost mult mai 
grave fără solidaritatea țărilor din zona 
euro și a comunității internaționale; 
întrucât, deși toate programele au fost 
semnate de către Consiliu și de guvernele 
țărilor vizate, acestea au fost concepute și 
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Comisia; condiționalitatea lor a fost stabilită în 
comun de către FMI, Eurogrup, Banca 
Centrală Europeană (BCE), Comisia și 
guvernele țărilor care solicită sprijin 
financiar;

Or. en

Amendamentul 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât măsurile din cadrul programelor 
de ajustare economică din Grecia (mai 
2010 și martie 2012), Irlanda (decembrie 
2010), Portugalia (mai 2011) și Cipru 
(iunie 2013) au avut un impact direct și 
indirect asupra nivelurilor de ocupare a 
forței de muncă și consecințe nefaste
asupra situației sociale; întrucât, deși toate 
programele au fost semnate în mod oficial 
de către Comisie, acestea au fost concepute 
și condiționalitatea lor a fost stabilită în 
comun de către FMI, Eurogrup, Banca 
Centrală Europeană (BCE) și Comisia;

A. întrucât criza economică și măsurile din 
cadrul programelor de ajustare economică 
din Grecia (mai 2010 și martie 2012), 
Irlanda (decembrie 2010), Portugalia (mai 
2011) și Cipru (iunie 2013) au avut un 
impact direct și indirect asupra nivelurilor 
de ocupare a forței de muncă și asupra 
situației sociale; întrucât, deși toate 
programele au fost semnate în mod oficial 
de către Comisie, acestea au fost concepute 
și condiționalitatea lor a fost stabilită în 
comun de către FMI, Eurogrup, Banca 
Centrală Europeană (BCE) și Comisia;

Or. en

Amendamentul 10
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât așa-numitele programe de 
asistență economică și financiară vizează 
să atingă cele trei obiective principale 
asumate, și anume,reducerea 
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dezechilibrelor bugetare, îmbunătățirea 
competitivității și sprijinul acordat 
băncilor, dar, întrucât, în practică, 
măsurile aplicate au dus la un transfer 
direct al veniturilor lucrătorilor către 
grupurile care dețin monopolul financiar 
și economic; întrucât, în Portugalia, 
politica de consolidare bugetară a condus 
la recesiune și la creșterea sarcinii fiscale 
pentru lucrători, și, întrucât, în numele 
acestei competitivități s-a promovat 
dereglementarea ocupării forței de 
muncă, reducerea drastică a salariilor 
lucrătorilor și pauperizarea pe scară largă 
a populației și a țării;

Or. pt

Amendamentul 11
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât politicile de consolidare 
fiscală și bugetară reprezintă soluția 
pentru situația economică și socială în 
care se află Grecia, Cipru, Portugalia și 
Irlanda, și nu cauza acestei situații;

Or. es

Amendamentul 12
Marian Harkin

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât măsurile bugetare regresive 
au un impact disproporționat asupra 
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segmentelor de populație cu venituri mici, 
conducând la niveluri mai mari de 
sărăcie, de privațiune și de inegalitate în 
materie de sănătate, din cauza faptului că 
segmentele de populație cu venituri mici 
depind în mod special de sistemele publice 
de sănătate;

Or. en

Amendamentul 13
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât programele de ajustare 
economică au fost puse în aplicare având 
în vedere situația lor economică extremă, 
ce prezenta inclusiv un pericol de 
faliment;

Or. es

Amendamentul 14
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât politicile de austeritate 
conduc la creșterea șomajului și la 
reducerea salariilor, la creșterea 
numărului de emigranți în rândul 
tinerilor și al lucrătorilor calificați și cu 
competențe înalte și la scăderea 
investițiilor în educație, contribuind astfel 
la diminuarea capacității de producție a
lucrătorilor;
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Or. pt

Amendamentul 15
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât, odată garantată 
sustenabilitatea economică și bugetară a 
celor patru țări, eforturile ar trebui să se 
axeze pe aspectele sociale, acordându-se o 
atenție deosebită creării de locuri de 
muncă;

Or. es

Amendamentul 16
Emer Costello

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât articolul 9 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prevede că: „În definirea și punerea în 
aplicare a politicilor și acțiunilor sale, 
Uniunea ține seama de cerințele privind 
promovarea unui nivel ridicat al ocupării 
forței de muncă, garantarea unei protecții 
sociale corespunzătoare, combaterea 
excluziunii sociale, precum și de cerințele 
privind un nivel ridicat de educație, de 
formare profesională și de protecție a 
sănătății umane.”;

B. întrucât articolul 9 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prescrie următoarele: „În definirea și 
punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor sale, Uniunea ține seama de 
cerințele privind promovarea unui nivel 
ridicat al ocupării forței de muncă, 
garantarea unei protecții sociale 
corespunzătoare, combaterea excluziunii 
sociale, precum și de cerințele privind un 
nivel ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane.”;

Or. en
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Amendamentul 17
Emer Costello

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât, conform articolului 36 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, „Uniunea recunoaște și 
respectă accesul la serviciile de interes 
economic general, astfel cum se prevede 
în legislațiile și practicile naționale, în 
conformitate cu tratatele, în scopul 
promovării coeziunii sociale și teritoriale 
a Uniunii”; întrucât articolul 14 din 
TFUE prevede că „având în vedere locul 
ocupat de serviciile de interes economic 
general în cadrul valorilor comune ale 
Uniunii, precum și rolul pe care îl au 
acestea în promovarea coeziunii sociale și 
teritoriale a Uniunii, Uniunea și statele 
membre, fiecare în limita competențelor 
care le revin și în limita domeniului de 
aplicare a tratatelor, asigură funcționarea 
serviciilor respective pe baza principiilor 
și în condiții, în special economice și 
financiare, care să le permită îndeplinirea 
misiunilor lor”; întrucât articolul 345 din 
TFUE prevede că „tratatele nu aduc 
atingere regimului proprietății în statele 
membre” și întrucât Protocolul nr. 26 
privind serviciile de interes general 
prevede valorile comune ale Uniunii în 
privința serviciilor de interes economic 
general.

Or. en

Amendamentul 18
Emer Costello

Proiect de aviz
Considerentul E
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Proiectul de aviz Amendamentul

E. întrucât Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene prevede, printre altele, 
dreptul de negociere și de acțiune colectivă 
(articolul 28), protecția în cazul concedierii 
nejustificate (articolul 30), condiții de 
muncă corecte și echitabile (articolul 31), 
recunoașterea și respectarea dreptului de 
acces la prestațiile de securitate socială și 
la serviciile sociale și, pentru a combate 
marginalizarea socială și sărăcia, dreptul la 
o viață demnă pentru toți cei care nu 
dispun de resurse suficiente (articolul 34), 
dreptul de acces la asistența medicală 
preventivă și de a beneficia de îngrijiri 
medicale (articolul 35), precum și 
respectarea accesului la serviciile de 
interes economic general (articolul 36);

E. întrucât Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene prevede, printre altele, 
dreptul de negociere și de acțiune colectivă 
(articolul 28), protecția în cazul concedierii 
nejustificate (articolul 30), condiții de 
muncă corecte și echitabile (articolul 31), 
recunoașterea și respectarea dreptului de 
acces la prestațiile de securitate socială și 
la serviciile sociale și, pentru a combate 
marginalizarea socială și sărăcia, dreptul la 
o viață demnă pentru toți cei care nu 
dispun de resurse suficiente (articolul 34), 
dreptul de acces la asistența medicală 
preventivă și de a beneficia de îngrijiri 
medicale (articolul 35), precum și 
recunoașterea și respectarea dreptului de 
acces la serviciile de interes economic 
general (articolul 36);

Or. en

Amendamentul 19
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Considerentul Fa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Fa. întrucât, potrivit Buletinului 
trimestrial din octombrie 2013 privind 
ocuparea forței de muncă și situația 
socială din UE, scăderea puternică a PIB 
în Grecia, în Portugalia și în Irlanda s-a 
tradus, în principal, printr-o reducere a 
gradului de ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 20
Regina Bastos
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Proiect de aviz
Considerentul G

Proiectul de aviz Amendamentul

G. întrucât, în Rezoluția sa din 21 
noiembrie 2013, Parlamentul a salutat 
Comunicarea Comisiei din 2 octombrie 
2013, intitulată „Consolidarea dimensiunii 
sociale a uniunii economice și monetare” și 
propunerea sa de instituire a unui tablou 
de bord cu indicatorii-cheie din domeniul 
ocupării forței de muncă și domeniul 
social care să fie inclus în procedurile 
privind dezechilibrele macroeconomice 
(PDM) și în Raportul comun privind 
ocuparea forței de muncă, dar a regretat 
faptul că acei indicatori au fost 
insuficienți pentru a asigura o descriere 
detaliată a situației sociale și situației 
legată de ocuparea forței de muncă în 
statele membre și interdependența dintre 
acestea; întrucât Rezoluția Parlamentului 
a subliniat necesitatea de a garanta că 
această monitorizare are ca obiectiv 
reducerea discrepanțelor sociale dintre 
statele membre;

G. întrucât, în Rezoluția sa din 21 
noiembrie 2013, Parlamentul a salutat 
Comunicarea Comisiei din 2 octombrie 
2013, intitulată „Consolidarea dimensiunii 
sociale a uniunii economice și monetare” și 
Raportul comun privind ocuparea forței de 
muncă;

Or. pt

Amendamentul 21
Emer Costello

Proiect de aviz
Considerentul G

Proiectul de aviz Amendamentul

G. întrucât, în Rezoluția sa din 21 
noiembrie 2013, Parlamentul a salutat 
Comunicarea Comisiei din 2 octombrie 
2013, intitulată „Consolidarea dimensiunii 
sociale a uniunii economice și monetare” și 
propunerea sa de instituire a unui tablou de 
bord cu indicatorii-cheie din domeniul 

G. întrucât, în Rezoluția sa din 21 
noiembrie 2013, Parlamentul a salutat 
Comunicarea Comisiei din 2 octombrie 
2013, intitulată „Consolidarea dimensiunii 
sociale a uniunii economice și monetare” și 
propunerea sa de instituire a unui tablou de 
bord cu indicatorii-cheie din domeniul 
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ocupării forței de muncă și domeniul social 
care să fie inclus în procedurile privind 
dezechilibrele macroeconomice (PDM) și 
în Raportul comun privind ocuparea forței 
de muncă, dar a regretat faptul că acei 
indicatori au fost insuficienți pentru a 
asigura o descriere detaliată a situației 
sociale și situației legată de ocuparea forței 
de muncă în statele membre și 
interdependența dintre acestea; întrucât 
Rezoluția Parlamentului a subliniat 
necesitatea de a garanta că această 
monitorizare are ca obiectiv reducerea 
discrepanțelor sociale dintre statele 
membre;

ocupării forței de muncă și domeniul social 
care să fie inclus în procedurile privind 
dezechilibrele macroeconomice (PDM) și 
în Raportul comun privind ocuparea forței 
de muncă ca un prim pas în direcția 
construirii unei dimensiuni sociale a 
UEM, dar a regretat faptul că acei 
indicatori au fost insuficienți pentru a 
asigura o descriere detaliată a situației 
sociale și situației legată de ocuparea forței 
de muncă în statele membre și 
interdependența dintre acestea; întrucât 
Rezoluția Parlamentului a subliniat 
necesitatea de a garanta că această 
monitorizare are ca obiectiv reducerea 
discrepanțelor sociale dintre statele 
membre și promovarea unei convergențe 
sociale ascendente și a unui progres 
social;

Or. en

Amendamentul 22
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proiect de aviz
Considerentul G

Proiectul de aviz Amendamentul

G. întrucât, în Rezoluția sa din 
21 noiembrie 2013, Parlamentul a salutat 
Comunicarea Comisiei din 
2 octombrie 2013, intitulată „Consolidarea 
dimensiunii sociale a uniunii economice și 
monetare” și propunerea sa de instituire a 
unui tablou de bord cu indicatorii-cheie din 
domeniul ocupării forței de muncă și 
domeniul social care să fie inclus în 
procedurile privind dezechilibrele 
macroeconomice (PDM) și în Raportul 
comun privind ocuparea forței de muncă, 
dar a regretat faptul că acei indicatori au 
fost insuficienți pentru a asigura o 
descriere detaliată a situației sociale și 
situației legată de ocuparea forței de 

G. întrucât, în Rezoluția sa din 
21 noiembrie 2013, Parlamentul a salutat 
Comunicarea Comisiei din 
2 octombrie 2013, intitulată „Consolidarea 
dimensiunii sociale a uniunii economice și 
monetare” și propunerea sa de instituire a 
unui tablou de bord cu indicatorii-cheie din 
domeniul ocupării forței de muncă și 
domeniul social;
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muncă în statele membre și 
interdependența dintre acestea; întrucât 
Rezoluția Parlamentului a subliniat 
necesitatea de a garanta că această 
monitorizare are ca obiectiv reducerea 
discrepanțelor sociale dintre statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 23
Regina Bastos

Proiect de aviz
Considerentul H

Proiectul de aviz Amendamentul

H. întrucât datele disponibile demonstrează 
că progresele înregistrate în cele patru țări 
menționate mai sus pentru atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 se află 
într-o scădere rapidă (a se vedea anexa 1),

H. întrucât datele disponibile demonstrează 
că progresele înregistrate în cele patru țări 
menționate mai sus pentru atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 se află 
într-o scădere rapidă (a se vedea anexa I), 
întrucât, în cazul Portugaliei, situația nu 
este aceeași conform tuturor indicatorilor, 
progresele înregistrate în direcția 
îndeplinirii obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 nu sunt uniforme, iar, în 
timp ce obiectivele privind educația 
cunosc o tendință pozitivă, ocuparea 
forței de muncă se confruntă cu 
dificultăți;

Or. en

Amendamentul 24
Phil Bennion

Proiect de aviz
Considerentul H

Proiectul de aviz Amendamentul

H. întrucât datele disponibile demonstrează H. întrucât datele disponibile demonstrează 
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că progresele înregistrate în cele patru țări 
menționate mai sus pentru atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 se află 
într-o scădere rapidă (a se vedea anexa 1),

că progresele înregistrate în cele patru țări 
menționate mai sus pentru atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 se află 
într-o scădere rapidă, cu excepția 
obiectivelor referitoare la persoanele care 
părăsesc de timpuriu sistemul de 
învățământ și de formare și la absolvenții 
de învățământ superior (a se vedea 
anexa I),

Or. en

Amendamentul 25
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Considerentul H

Proiectul de aviz Amendamentul

H. întrucât datele disponibile demonstrează 
că progresele înregistrate în cele patru țări 
menționate mai sus pentru atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 se află
într-o scădere rapidă (a se vedea anexa 1),

H. întrucât datele disponibile demonstrează 
că progresele înregistrate în cele patru țări 
menționate mai sus pentru atingerea
obiectivelor Strategiei Europa 2020 se 
aflau într-o scădere rapidă (a se vedea 
anexa I), întrucât, în prezent, indicatorii 
economici majori prezintă valori 
ascendente, însă nu și indicatorii sociali,

Or. en

Amendamentul 26
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Considerentul Ha (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ha. întrucât intervențiile troicii în țările 
care fac parte din program au arătat un 
deficit democratic grav, populația fiind 
efectiv supusă unui șantaj economic și 
ordinelor unor organisme care nu au fost 
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alese, nu pot fi trase la răspundere și nu 
sunt transparente;

Or. en

Amendamentul 27
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proiect de aviz
Considerentul Ha (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ha. întrucât perspectivele pe termen lung 
pentru aceste țări se îmbunătățesc; 
întrucât acest lucru ar trebui să înceapă 
să contribuie la crearea de noi locuri de 
muncă în aceste economii și să schimbe 
tendința de scădere a gradului de ocupare 
a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 28
Marije Cornelissen, Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul Ha (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ha. întrucât politicile care depind de 
asistența financiară nu doar au eșuat în 
mare măsură în ceea ce privește atingerea 
obiectivului principal al Comisiei de a 
asigura sustenabilitatea fiscală, 
stabilitatea financiară și redresarea 
competitivității, dar au și afectat negativ 
în mod semnificativ progresele 
înregistrate anterior crizei în domenii 
politice precum protecția mediului și 
îngrijirea sănătății;
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Or. en

Amendamentul 29
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Considerentul Hb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Hb. întrucât „povestea de succes” privind 
ieșirea Irlandei din program are doar o 
mică legătură cu realizările efective care
au o influență asupra vieții oamenilor; 
întrucât această poveste este, în general, 
lipsită de conținut, fiind menită să sprijine 
politicile guvernului irlandez și să 
folosească Irlanda ca exemplu pentru a 
determina lucrătorii din sudul Europei să 
accepte o austeritate sporită; întrucât, în 
realitate, Irlanda are cea mai ridicată rată 
de emigrație netă dintre toate statele 
membre, investițiile, ca procent în PIB-ul 
Irlandei, se situează la nivelul de 10,6 %, 
cea mai scăzut din UE, cu o medie de 
20 %, Irlanda rămâne în continuare cu o 
pondere nesustenabilă a datoriei în PIB, 
egală cu 125 %, iar consumul populației 
este cu 12 % mai scăzut, comparativ cu 
2008;

Or. en

Amendamentul 30
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Considerentul Hc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Hc. întrucât, în pofida afirmațiilor troicii 
și ale guvernului irlandez, Irlanda nu și-a 
recâștigat „suveranitatea economică” de 
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la încheierea programului; întrucât 
Irlanda, pe lângă faptul că este supusă 
„guvernanței economice” a UE la fel ca 
toate celelalte state membre ale UE, face, 
de asemenea, obiectul „monitorizării 
ulterioare aplicării programului” de către 
FMI și al „supravegherii ulterioare 
aplicării programului” de către Comisie, 
care includ inspecții oficiale și 
competența de a impune o austeritate 
sporită; întrucât aceleași reguli se vor 
aplica și altor țări atunci când își încheie 
propriile programe;

Or. en

Amendamentul 31
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că instituțiile UE (BCE, 
Comisia și Eurogrupul) sunt pe deplin 
responsabile de condițiile impuse în cadrul 
programelor de ajustare economică și, 
astfel, pentru consecințelor lor sociale;

1. constată că instituțiile UE (BCE, 
Comisia și Eurogrupul), împreună cu 
guvernele naționale, sunt pe deplin 
responsabile de condițiile impuse în cadrul 
programelor de ajustare economică și, 
astfel, pentru consecințelor lor sociale;

Or. en

Amendamentul 32
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că instituțiile UE (BCE, 
Comisia și Eurogrupul) sunt pe deplin 
responsabile de condițiile impuse în cadrul 

1. constată că în mod evident, fără 
programele de ajustare economică, 
impactul social al crizei ar fi fost mult mai 
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programelor de ajustare economică și, 
astfel, pentru consecințelor lor sociale;

mare și că instituțiile UE (BCE, Comisia și 
Eurogrupul) sunt pe deplin responsabile de 
condițiile impuse în cadrul programelor de 
ajustare economică și, astfel, pentru 
consecințelor lor sociale în comparație cu 
efectele care s-ar fi produs în lipsa
programelor de ajustare economică;

Or. fi

Amendamentul 33
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că instituțiile UE (BCE, 
Comisia și Eurogrupul) sunt pe deplin 
responsabile de condițiile impuse în 
cadrul programelor de ajustare economică 
și, astfel, pentru consecințelor lor sociale;

1. constată că instituțiile UE (BCE, 
Comisia și Eurogrupul) sunt pe deplin
implicate în elaborarea programelor de 
ajustare economică;

Or. pt

Amendamentul 34
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că instituțiile UE (BCE, 
Comisia și Eurogrupul) sunt pe deplin 
responsabile de condițiile impuse în cadrul 
programelor de ajustare economică și, 
astfel, pentru consecințelor lor sociale;

1. constată că instituțiile UE (BCE, 
Comisia și Eurogrupul) sunt pe deplin 
responsabile de condițiile impuse în cadrul 
programelor de ajustare economică;

Or. es
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Amendamentul 35
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că instituțiile UE (BCE, 
Comisia și Eurogrupul) sunt pe deplin
responsabile de condițiile impuse în cadrul 
programelor de ajustare economică și, 
astfel, pentru consecințelor lor sociale;

1. constată că instituțiile responsabile de 
adoptarea deciziilor finale sunt 
Eurogrupul, FMI și statele membre 
vizate, constată că aceste decizii s-au 
bazat pe experiența și pe competența FMI, 
a Comisiei și a BCE;

Or. en

Amendamentul 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că instituțiile UE (BCE, 
Comisia și Eurogrupul) sunt pe deplin 
responsabile de condițiile impuse în cadrul 
programelor de ajustare economică și, 
astfel, pentru consecințelor lor sociale;

1. constată că instituțiile UE (BCE, 
Comisia și Eurogrupul) sunt pe deplin 
responsabile de condițiile impuse în cadrul 
programelor de ajustare economică;

Or. en

Amendamentul 37
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că, în pofida necesității de 
garantare a sustenabilității finanțelor 
publice, Uniunea Europeană trebuie să 
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lupte pentru garantarea unei protecții 
sociale adecvate pentru cetățenii săi;

Or. es

Amendamentul 38
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. regretă faptul că Parlamentul a fost 
complet marginalizat în toate etapele 
proiectului: faza pregătitoare, elaborarea 
mandatelor și monitorizarea rezultatelor 
obținute de programele și măsurile 
aferente;

2. regretă faptul că Parlamentul a fost 
complet marginalizat în toate etapele 
proiectului: faza pregătitoare, elaborarea 
mandatelor și monitorizarea rezultatelor 
obținute de programele și măsurile 
aferente; constată că Parlamentul 
European a sprijinit același tip de politici 
neoliberale de austeritate, de exemplu, 
prin acceptarea pachetului de două acte 
normative, a pachetului de șase acte 
normative sau a semestrului european, 
printre altele;

Or. en

Amendamentul 39
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. regretă faptul că Parlamentul a fost 
complet marginalizat în toate etapele 
proiectului: faza pregătitoare, elaborarea 
mandatelor și monitorizarea rezultatelor 
obținute de programele și măsurile 
aferente;

2. regretă faptul că nu există un temei 
juridic, ceea ce a dus la marginalizarea 
completă a Parlamentului în toate etapele 
proiectului: faza pregătitoare, elaborarea 
mandatelor și monitorizarea rezultatelor 
obținute de programele și măsurile 
aferente;
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Or. pt

Amendamentul 40
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. regretă faptul că Parlamentul a fost 
complet marginalizat în toate etapele 
proiectului: faza pregătitoare, elaborarea 
mandatelor și monitorizarea rezultatelor 
obținute de programele și măsurile 
aferente;

2. regretă faptul că Parlamentul a fost 
complet marginalizat în toate etapele 
programelor: faza pregătitoare, elaborarea 
mandatelor și monitorizarea impactului 
exercitat de programele și măsurile 
aferente;

Or. en

Amendamentul 41
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. regretă faptul că Parlamentul a fost 
complet marginalizat în toate etapele 
proiectului: faza pregătitoare, elaborarea 
mandatelor și monitorizarea rezultatelor 
obținute de programele și măsurile 
aferente;

2. regretă faptul că Parlamentul a fost 
complet marginalizat în toate etapele 
proiectului: faza pregătitoare, elaborarea 
mandatelor și monitorizarea rezultatelor 
obținute de programele și măsurile 
aferente; regretă faptul că întreaga 
procedură nu s-a putut baza pe tratat din 
cauza lipsei unui temei juridic și, prin 
urmare, a trebuit aleasă o abordare 
interguvernamentală, Parlamentului 
nefiindu-i astfel atribuit niciun rol;

Or. en
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Amendamentul 42
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă faptul că respectivele programe 
au fost concepute fără nicio evaluare a 
consecințelor cu ajutorul studiilor de 
impact sau a coordonării cu Comitetul 
pentru ocuparea forței de muncă, Comitetul 
pentru protecție socială, Consiliul 
Ocuparea Forței de Muncă, Politică 
Socială, Sănătate și Consumatori sau 
comisarul pentru ocuparea forței de muncă 
și afaceri sociale; regretă faptul că, în 
pofida importantelor implicații sociale, 
organele consultative instituite prin tratat, 
în special Comitetul Economic și Social 
European (CESE) și Comitetul Regiunilor 
nu au fost consultate;

3. regretă faptul că respectivele programe 
au fost concepute fără o evaluare 
suficientă a consecințelor cu ajutorul 
studiilor de impact sau a coordonării cu 
Comitetul pentru ocuparea forței de muncă, 
Comitetul pentru protecție socială, 
Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, 
Politică Socială, Sănătate și Consumatori 
sau comisarul pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale; regretă faptul că, 
în pofida importantelor implicații sociale, 
organele consultative instituite prin tratat, 
în special Comitetul Economic și Social 
European (CESE) și Comitetul Regiunilor 
nu au fost consultate;

Or. fi

Amendamentul 43
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă faptul că respectivele programe 
au fost concepute fără nicio evaluare a 
consecințelor cu ajutorul studiilor de 
impact sau a coordonării cu Comitetul 
pentru ocuparea forței de muncă, Comitetul 
pentru protecție socială, Consiliul 
Ocuparea Forței de Muncă, Politică 
Socială, Sănătate și Consumatori sau 
comisarul pentru ocuparea forței de muncă 
și afaceri sociale; regretă faptul că, în 
pofida importantelor implicații sociale, 
organele consultative instituite prin tratat, 

3. consideră că s-a acționat greșit în ceea 
ce privește faptul că respectivele programe 
au fost concepute fără nicio evaluare a 
consecințelor cu ajutorul studiilor de 
impact sau a coordonării cu Comitetul 
pentru ocuparea forței de muncă, Comitetul 
pentru protecție socială, Consiliul 
Ocuparea Forței de Muncă, Politică 
Socială, Sănătate și Consumatori sau 
comisarul pentru ocuparea forței de muncă 
și afaceri sociale;regretă faptul că, în 
pofida importantelor implicații sociale, 
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în special Comitetul Economic și Social 
European (CESE) și Comitetul Regiunilor 
nu au fost consultate;

organele consultative instituite prin tratat, 
în special Comitetul Economic și Social 
European (CESE) și Comitetul Regiunilor 
nu au fost consultate;

Or. pt

Amendamentul 44
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă faptul că respectivele programe 
au fost concepute fără nicio evaluare a 
consecințelor cu ajutorul studiilor de 
impact sau a coordonării cu Comitetul 
pentru ocuparea forței de muncă, Comitetul 
pentru protecție socială, Consiliul 
Ocuparea Forței de Muncă, Politică 
Socială, Sănătate și Consumatori sau 
comisarul pentru ocuparea forței de muncă 
și afaceri sociale; regretă faptul că, în 
pofida importantelor implicații sociale, 
organele consultative instituite prin tratat, 
în special Comitetul Economic și Social 
European (CESE) și Comitetul Regiunilor 
nu au fost consultate;

3. regretă faptul că respectivele programe 
au fost concepute fără nicio evaluare a 
consecințelor cu ajutorul studiilor de 
impact sau a coordonării cu Comitetul 
pentru ocuparea forței de muncă, Comitetul 
pentru protecție socială, Consiliul 
Ocuparea Forței de Muncă, Politică 
Socială, Sănătate și Consumatori sau 
comisarul pentru ocuparea forței de muncă 
și afaceri sociale; regretă că OIM nu a fost 
consultată, precum și faptul că, în pofida 
importantelor implicații sociale, organele 
consultative instituite prin tratat, în special 
Comitetul Economic și Social European 
(CESE) și Comitetul Regiunilor nu au fost 
consultate;

Or. en

Amendamentul 45
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 3 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. condamnă faptul că multe dintre 
dispozițiile și măsurile adoptate în cadrul 
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programelor de politici ale troicii nu sunt 
compatibile cu principiile tratatului, 
menționate la considerentele B-E; este în 
special preocupat de intervențiile în 
domeniul salariilor și al sistemelor de 
negociere colectivă; deplânge faptul că, în 
această privință, Comisia nu a reușit să 
funcționeze în calitate de gardian la 
tratatului;

Or. en

Amendamentul 46
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 3 – subpunctul 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2. condamnă faptul că politica pusă în 
aplicare în temeiul dispozițiilor troicii a 
mers mult mai departe în acele cazuri în 
care partenerii sociali au ajuns la un 
acord comun, nerespectând astfel 
echilibrul atins de partenerii sociali în 
ceea ce privește măsurile privind salariile 
și/sau reforma pieței muncii;

Or. en

Amendamentul 47
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că Uniunea Europeană se 
confruntă din 2008 cu o criză economică 
și financiară fără precedent;

Or. pt
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Amendamentul 48
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. regretă faptul că acea condiționalitate 
impusă în schimbul asistenței financiare a 
amenințat obiectivele sociale ale UE și a 
condus la neîndeplinirea acestora din mai 
multe motive:

– deși programele au o durată specifică, o 
serie de măsuri prevăzute în cadrul 
acestor programe au un caracter 
permanent;

– măsurile sunt deosebit de împovărătoare 
și disproporționate;

– nu există o relație rezonabilă și nici un 
efect economic măsurabil între 
amploarea, intensitatea și durata 
restricțiilor;

– programele nu au acordat atenție 
contagiunii transfrontaliere și au 
deteriorat condițiile în cea mai mare parte 
a zonei euro;

– măsurile nu au fost însoțite de măsurile 
și de garanțiile necesare pentru protecția 
grupurilor vulnerabile, forțând populația 
să suporte o parte excesivă din sarcina 
impusă de măsurile de austeritate;

Or. en

Amendamentul 49
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. deplânge faptul că o repartizare 
echitabilă a impactului măsurilor nu s-a 
aflat printre obiectivele-cheie ale 
programelor de ajustare;

Or. en

Amendamentul 50
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. regretă faptul că programele s-au axat 
numai pe reformele pieței muncii și pe 
măsurile de austeritate, urmărind 
recâștigarea competitivității prin 
reducerea salariilor minime, prin 
descentralizarea negocierii colective, prin 
reducerea prestațiilor sociale, prin 
facilitarea normelor privind ocuparea 
forței de muncă și prin acțiuni limitate în 
țările cu excedent, fără a ține seama de 
importanța inovării și a investițiilor și 
fără a prevedea efectele adverse pe care 
aceste măsuri le vor avea asupra ratei de 
ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 51
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. observă lipsa de pregătire și de 
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instrumente a Uniunii Europene pentru a 
face față problemelor cu care s-a 
confruntat, în special crizei datoriilor 
suverane de proporții din cadrul uniunii 
economice și monetare;

Or. pt

Amendamentul 52
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. constată că absența instituțiilor 
europene, precum și a mecanismelor 
financiare europene a forțat improvizarea 
acestora, conducând la încheierea unor 
acorduri financiare și instituționale în 
afara cadrului metodei comunitare, 
precum și la probleme de coerență și la 
conflicte de interese, însă condamnă 
faptul că Comisia a acționat ca simplu 
creditor și și-a uitat rolul principal de 
gardian al tratatelor; în mod similar, 
Banca Centrală Europeană a adoptat în 
mod clar decizii care depășesc mandatul 
ce i-a fost conferit;

Or. en

Amendamentul 53
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. regretă faptul că, în ciuda solicitărilor 
Comisiei Europene, fondurile comunitare 
rămase din cadrul 2007-2013 nu au fost 
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mobilizate la timp pentru a combate criza 
sau pentru a limita efectele ei de natură 
economică și socială;

Or. pt

Amendamentul 54
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. constată că criza economică și 
financiară mondială a evidențiat și a 
agravat fragilitatea finanțelor publice ale 
acestor patru țări;

Or. pt

Amendamentul 55
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază faptul că consolidarea 
bugetară prevăzută în tratat ar trebui să 
fie un mijloc de sprijinire a creșterii 
economice și a ocupării forței de muncă, 
nu un scop de sine stătător; regretă faptul 
că programul pentru creștere și ocupare a 
forței de muncă nu a fost încorporat în 
mod adecvat în cadrul pactului bugetar, 
pentru ca creșterea și ocuparea forței de 
muncă să devină obiective centrale, 
alături de consolidarea bugetară și 
gestiunea datoriei publice;

Or. pt
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Amendamentul 56
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. subliniază că situația a necesitat un 
răspuns urgent, dat fiind că neadoptarea 
de măsuri imediate ar fi avut consecințe 
grave, și că, neavând alte alternative, cele 
patru țări au fost nevoite să solicite 
asistență financiară pentru a evita 
falimentul;

Or. pt

Amendamentul 57
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 3 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. subliniază faptul că timpul scurt avut 
la dispoziție pentru aplicarea programelor 
de ajustare și caracterizarea inadecvată a 
economiilor statelor membre în care a 
avut loc intervenția de salvare au fost 
principalele cauze care au stat la baza 
agravării situației sociale în aceste țări;

Or. pt

Amendamentul 58
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 3 f (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3f. regretă faptul că degradarea situației 
economice și sociale în aceste patru țări 
nu a fost constatată la timp, ceea ce ar fi 
permis adoptarea de măsuri pentru 
atenuarea consecințelor sociale;

Or. pt

Amendamentul 59
Eleni Theocharous

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că politicile de ajustare și 
reformele structurale din cele patru țări au 
avut drept consecință rate dramatice ale 
șomajului, rate record ale locurilor de 
muncă pierdute și deteriorarea condițiilor 
de muncă; subliniază că consecințele 
asupra ratelor de activitate, în special în 
ceea ce privește sustenabilitatea protecției 
sociale și a sistemelor de pensie, sunt și 
mai dramatice având în vedere că decalajul 
dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
realitate este într-o creștere rapidă;

4. constată că politicile de ajustare și 
reformele structurale din cele patru țări au 
avut drept consecință rate dramatice ale 
șomajului, rate record ale locurilor de 
muncă pierdute și deteriorarea condițiilor 
de muncă și, prin urmare, politicile 
pertinente ale UE și ale celor patru țări ar 
trebui revizuite și adaptate pentru a 
răspunde nevoilor societății și pentru a 
asigura coeziunea socială; subliniază că 
consecințele asupra ratelor de activitate, în 
special în ceea ce privește sustenabilitatea 
protecției sociale și a sistemelor de pensie, 
sunt și mai dramatice, având în vedere că 
decalajul dintre obiectivele Strategiei 
Europa 2020 și realitate este într-o creștere 
rapidă;

Or. en

Amendamentul 60
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că politicile de ajustare și 
reformele structurale din cele patru țări au 
avut drept consecință rate dramatice ale 
șomajului, rate record ale locurilor de 
muncă pierdute și deteriorarea condițiilor 
de muncă; subliniază că consecințele 
asupra ratelor de activitate, în special în 
ceea ce privește sustenabilitatea protecției 
sociale și a sistemelor de pensie, sunt și 
mai dramatice având în vedere că decalajul 
dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
realitate este într-o creștere rapidă;

4. constată că programele neoliberale de 
austeritate din cele patru țări au înrăutățit 
și mai mult efectele crizei structurale 
capitaliste și au avut drept consecință rate 
dramatice ale șomajului, rate record ale 
locurilor de muncă pierdute și deteriorarea 
condițiilor de muncă; subliniază că 
consecințele asupra ratelor de activitate 
sunt și mai dramatice, având în vedere că 
decalajul dintre obiectivele Strategiei 
Europa 2020 și realitate este într-o creștere 
rapidă;

Or. en

Amendamentul 61
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că politicile de ajustare și 
reformele structurale din cele patru țări au 
avut drept consecință rate dramatice ale 
șomajului , rate record ale locurilor de 
muncă pierdute și deteriorarea condițiilor 
de muncă; subliniază că consecințele 
asupra ratelor de activitate, în special în 
ceea ce privește sustenabilitatea protecției 
sociale și a sistemelor de pensie, sunt și 
mai dramatice având în vedere că decalajul 
dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
realitate este într-o creștere rapidă;

4. constată că criza economică și politicile 
de ajustare și reformele structurale, 
considerate drept esențiale, din cele patru 
țări au avut drept consecință rate dramatice 
ale șomajului , rate record ale locurilor de 
muncă pierdute și deteriorarea condițiilor 
de muncă; subliniază că consecințele 
asupra ratelor de activitate, în special în 
ceea ce privește sustenabilitatea protecției 
sociale și a sistemelor de pensie, sunt și 
mai dramatice având în vedere că decalajul 
dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
realitate este într-o creștere rapidă;

Or. fi

Amendamentul 62
Regina Bastos
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că politicile de ajustare și 
reformele structurale din cele patru țări au 
avut drept consecință rate dramatice ale
șomajului, rate record ale locurilor de 
muncă pierdute și deteriorarea condițiilor 
de muncă; subliniază că consecințele 
asupra ratelor de activitate, în special în 
ceea ce privește sustenabilitatea protecției 
sociale și a sistemelor de pensie, sunt și 
mai dramatice având în vedere că decalajul 
dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
realitate este într-o creștere rapidă;

4. constată că politicile de ajustare din cele 
patru țări au contribuit la creșterea 
șomajului și a ratelor locurilor de muncă 
pierdute și la deteriorarea condițiilor de 
muncă; subliniază că consecințele asupra 
ratelor de ocupare a forței de muncă, în 
special în ceea ce privește sustenabilitatea 
protecției sociale și a sistemelor de pensie, 
sunt și mai dramatice având în vedere 
decalajul dintre obiectivele Strategiei 
Europa 2020 și realitate;

Or. pt

Amendamentul 63
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că politicile de ajustare și 
reformele structurale din cele patru țări au
avut drept consecință rate dramatice ale 
șomajului, rate record ale locurilor de 
muncă pierdute și deteriorarea condițiilor 
de muncă; subliniază că consecințele 
asupra ratelor de activitate, în special în 
ceea ce privește sustenabilitatea protecției 
sociale și a sistemelor de pensie, sunt și 
mai dramatice având în vedere că decalajul 
dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
realitate este într-o creștere rapidă;

4. constată că situația extremă din cele 
patru țări a avut drept consecință rate 
dramatice ale șomajului, rate record ale 
locurilor de muncă pierdute și deteriorarea 
condițiilor de muncă; subliniază că 
consecințele asupra ratelor de activitate, în 
special în ceea ce privește sustenabilitatea 
protecției sociale și a sistemelor de pensie, 
sunt și mai dramatice având în vedere că 
decalajul dintre obiectivele Strategiei 
Europa 2020 și realitate este într-o creștere 
rapidă;

Or. es
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Amendamentul 64
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că politicile de ajustare și 
reformele structurale din cele patru țări au 
avut drept consecință rate dramatice ale 
șomajului, rate record ale locurilor de 
muncă pierdute și deteriorarea condițiilor 
de muncă; subliniază că consecințele 
asupra ratelor de activitate, în special în 
ceea ce privește sustenabilitatea protecției 
sociale și a sistemelor de pensie, sunt și 
mai dramatice având în vedere că decalajul 
dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
realitate este într-o creștere rapidă;

4. constată că politicile de ajustare și 
reformele structurale din cele patru țări au 
contribuit la atingerea unor niveluri 
inacceptabil de ridicate ale șomajului, rate 
record ale locurilor de muncă pierdute și 
adâncirea precarității condițiilor de 
muncă; subliniază că consecințele asupra 
ratelor de activitate, în special în ceea ce 
privește sustenabilitatea protecției sociale 
și a sistemelor de pensie, sunt și mai 
dramatice, având în vedere că decalajul 
dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
realitate este într-o creștere rapidă;

Or. en

Amendamentul 65
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că politicile de ajustare și 
reformele structurale din cele patru țări au 
avut drept consecință rate dramatice ale 
șomajului, rate record ale locurilor de 
muncă pierdute și deteriorarea condițiilor 
de muncă; subliniază că consecințele 
asupra ratelor de activitate, în special în 
ceea ce privește sustenabilitatea protecției 
sociale și a sistemelor de pensie, sunt și 
mai dramatice având în vedere că decalajul 
dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
realitate este într-o creștere rapidă;

4. constată că politicile de ajustare, criza 
economică și reformele structurale din cele 
patru țări au avut drept consecință rate 
sporite ale șomajului, rate record ale 
locurilor de muncă pierdute și deteriorarea 
condițiilor de muncă; subliniază că 
consecințele asupra ratelor de activitate, în 
special în ceea ce privește sustenabilitatea 
protecției sociale și a sistemelor de pensie, 
sunt și mai dramatice, având în vedere că 
decalajul dintre unele dintre obiectivele 
Strategiei Europa 2020 și realitate este 
într-o creștere rapidă;
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Or. en

Amendamentul 66
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că politicile de ajustare și 
reformele structurale din cele patru țări 
au avut drept consecință rate dramatice 
ale șomajului, rate record ale locurilor de 
muncă pierdute și deteriorarea condițiilor 
de muncă; subliniază că consecințele 
asupra ratelor de activitate, în special în 
ceea ce privește sustenabilitatea protecției 
sociale și a sistemelor de pensie, sunt și 
mai dramatice având în vedere că decalajul 
dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
realitate este într-o creștere rapidă;

4. constată ratele dramatice ale șomajului, 
ratele record ale locurilor de muncă 
pierdute și deteriorarea condițiilor de 
muncă; subliniază că consecințele asupra 
ratelor de activitate, în special în ceea ce 
privește sustenabilitatea protecției sociale 
și a sistemelor de pensie, sunt și mai 
dramatice, având în vedere că decalajul 
dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
realitate este într-o creștere rapidă;

Or. en

Amendamentul 67
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că politicile de ajustare și 
reformele structurale din cele patru țări au 
avut drept consecință rate dramatice ale 
șomajului, rate record ale locurilor de 
muncă pierdute și deteriorarea condițiilor 
de muncă; subliniază că consecințele 
asupra ratelor de activitate, în special în 
ceea ce privește sustenabilitatea protecției 
sociale și a sistemelor de pensie, sunt și 
mai dramatice având în vedere că decalajul 
dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 și 

4. constată că politicile de ajustare și 
reformele structurale din cele patru țări au 
avut drept consecință rate dramatice ale 
șomajului, rate record ale locurilor de 
muncă pierdute, o creștere inacceptabilă a 
numărului șomerilor pe termen lung și 
deteriorarea condițiilor de muncă; 
subliniază că consecințele asupra ratelor de 
activitate, în special în ceea ce privește 
sustenabilitatea protecției sociale și a 
sistemelor de pensie, sunt și mai dramatice,
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realitate este într-o creștere rapidă; având în vedere că decalajul dintre 
obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
realitate este într-o creștere rapidă;

Or. en

Amendamentul 68
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că prin criză s-au evidențiat 
și s-au accentuat discrepanțele 
macroeconomice în anumite state membre
și prin urmare, este în mod evident 
necesar , să se inițieze schimbări 
structurale și reforme, adaptate de la caz 
la caz și cu o atenție deosebită pentru 
grupurile vulnerabile din punct de vedere 
social, în vederea atingerii obiectivelor în 
materie de dezvoltare economică, 
coeziune socială și locuri de muncă;

Or. el

Amendamentul 69
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că, potrivit Eurostat, rata 
șomajului în Portugalia a scăzut în 
noiembrie 2013, pentru a noua lună 
consecutivă, la 15,5 %;

Or. pt
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Amendamentul 70
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată cu îngrijorare faptul că 
troicele au impus tăieri generalizate din 
salariul funcționarilor publici (anulând, 
inclusiv, subvențiile de sărbători și de 
Crăciun), din pensii, din prestațiile și 
ajutoarele sociale, precum ajutorul de 
șomaj și de boală, și prelungirea timpului 
de lucru, intensificând exploatarea 
lucrătorilor; subliniază că în Portugalia 
reducerea medie a salariilor în termeni 
reali a fost de aproximativ 9 %; subliniază 
faptul că, în țările în care are loc 
intervenția de salvare, au fost eliminate 
mii de posturi din administrația publică și 
legislația muncii a fost modificată pentru 
a facilita procesul de disponibilizare și a 
reduce costurile acestuia;

Or. pt

Amendamentul 71
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că, deși crearea de locuri de 
muncă este ultimul domeniu în care se 
observă rezultatele consolidării fiscale și 
bugetare, cele patru țări trebuie să depună 
eforturi pentru a crea condițiile necesare 
favorabile pentru ca întreprinderile și în 
special IMM-urile să își poată desfășura 
activitatea într-o manieră sustenabilă, pe 
termen lung; 
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Or. es

Amendamentul 72
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că estimările privind 
redresarea creșterii economice și crearea 
de locuri de muncă prin devalorizarea 
internă în vederea recâștigării 
competitivității nu au fost atinse, 
subliniază faptul că acest lucru este 
cauzat de subestimarea naturii structurale 
a crizei, precum și a importanței 
menținerii cererii interne, a investițiilor și 
a sprijinirii economiei reale prin 
creditare; subliniază faptul că natura 
prociclică a măsurilor de austeritate și 
faptul că acestea nu au fost însoțite în 
paralel de un interes pentru creșterea 
economică și pentru crearea de locuri de 
muncă au condus la o reducere notorie a 
ritmului creșterii economice și a gradului 
de ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 73
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. constată că reformele pieței muncii au 
condus la o reacție negativă din partea 
populației, pe fondul absenței dialogului 
social și a legitimității tehnice și politice 
în diferite părți ale reformei, precum și al 
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absenței totale a unei viziuni europene 
globale coerente, pentru includerea în 
programe a preocupărilor pe termen 
mediu și lung;

Or. en

Amendamentul 74
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază faptul că pe de o parte, 
adoptarea aceleiași soluții pentru toate 
statele membre, fără a ține cont de
condițiile speciale și pe de altă parte, 
perioada scurtă de punere în aplicare a 
programelor de ajustare economică au 
creat dificultăți în ceea ce privește 
adaptarea societății, dar și a mediului de 
afaceri, subminând, prin urmare, 
coeziunea socială, ocuparea forței de 
muncă și economia reală;

Or. el

Amendamentul 75
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. constată cu îngrijorare că diferențele 
de remunerare între bărbați și femei au 
încetat să se mai reducă în țările în curs 
de ajustare, care, din acest punct de 
vedere, se situează deasupra mediei UE; 
subliniază că diferențele salariale și 
scăderea ratei șomajului în rândul 
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femeilor necesită o mai mare atenție din 
partea statelor membre în curs de 
ajustare;

Or. pt

Amendamentul 76
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. constată faptul că nivelul ridicat de 
șomaj și ocuparea scăzută de locuri de 
muncă în corelație cu reducerile de buget 
atât în sectorul public, cât și în cel privat 
– în conformitate cu programele de 
ajustare economică - pun în pericol 
sustenabilitatea, dar și adecvarea
sistemelor de pensii în urma diminuării
cotizațiilor la asigurarea socială și a 
pierderilor din fondurile de asigurare 
socială;

Or. el

Amendamentul 77
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. constată că distrugerea masivă a 
IMM-urilor este una dintre principalele 
cauze ale pierderilor locurilor de muncă 
și cel mai mare risc ce amenință 
redresarea în viitor, deoarece posibila 
ameliorare a exporturilor nu va compensa 
pierderea de active și a locurilor de 
muncă viitoare; constată că politicile de 
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ajustare nu au luat în considerare 
sectoare strategice care ar fi trebuit 
protejate în vederea menținerii creșterii 
economice și a coeziunii sociale în viitor; 
această situație a condus la pierderi 
semnificative de locuri de muncă în 
sectoare strategice, precum industria sau 
C-D-I, având consecințe dramatice pentru 
sectoarele publice de bază, precum 
sănătatea, educația și serviciile sociale;

Or. en

Amendamentul 78
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. constată cu îngrijorare că în statele 
membre care pun în aplicare programe de 
ajustare economică, nu s-au luat măsuri 
eficiente pentru a combate evaziunea 
fiscală, frauda fiscală și economia 
subterană, ceea ce a dus la o 
supraimpozitare, subminând sistemele de 
asigurare socială și accentuând 
inegalitățile sociale;

Or. el

Amendamentul 79
Eleni Theocharous

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 
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Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50%, sau Portugalia și Irlanda, unde 
depășește 30%, fiind devastatoare; regretă 
faptul că chiar și cei care găsesc un loc de 
muncă se regăsesc adesea în locuri de 
muncă cu condiții precare sau contracte cu 
normă redusă, ceea ce face dificil traiul 
autonom;

Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50 %, sau Portugalia și Irlanda, unde 
depășește 30 %, sau Cipru, unde este 
egală cu 26,4 %, fiind devastatoare; 
regretă faptul că chiar și cei care găsesc un 
loc de muncă se regăsesc adesea în locuri 
de muncă cu condiții precare sau contracte 
cu normă redusă, ceea ce face dificil traiul 
autonom;

Or. en

Amendamentul 80
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 
Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50%, sau Portugalia și Irlanda, unde 
depășește 30%, fiind devastatoare; regretă 
faptul că chiar și cei care găsesc un loc de 
muncă se regăsesc adesea în locuri de 
muncă cu condiții precare sau contracte cu 
normă redusă, ceea ce face dificil traiul 
autonom;

5. deplânge faptul că tinerii sunt cei 
afectați de cele mai mari rate ale șomajului, 
situația din țări precum Grecia, unde rata 
șomajului este de peste 50 %, sau 
Portugalia și Irlanda, unde depășește 30 %, 
fiind devastatoare; regretă faptul că chiar și 
cei care găsesc un loc de muncă se 
regăsesc adesea în locuri de muncă cu 
condiții precare sau contracte cu normă 
redusă, 43 % dintre lucrătorii tineri având 
un contract cu normă redusă, comparativ 
cu 13 % dintre lucrătorii adulți, ceea ce 
face dificil traiul autonom;

Or. en

Amendamentul 81
Konstantinos Poupakis

Proiectul de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 
Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50%, sau Portugalia și Irlanda, unde 
depășește 30%, fiind devastatoare; regretă 
faptul că chiar și cei care găsesc un loc de 
muncă se regăsesc adesea în locuri de 
muncă cu condiții precare sau contracte cu 
normă redusă, ceea ce face dificil traiul 
autonom

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 
Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50 %, sau Portugalia și Irlanda, unde 
depășește 30 %, fiind devastatoare; 
constată că se fac tot mai multe angajări
necorespunzătoare și prin urmare, există 
o lipsă de resurse inovatoare și de experți, 
ceea ce afectează procesul de producție și 
prin urmare, și creșterea economică; 
regretă faptul că chiar și cei care găsesc un 
loc de muncă se regăsesc adesea în locuri 
de muncă cu condiții precare sau contracte 
cu normă redusă, ceea ce face dificil traiul 
autonom;

Or. el

Amendamentul 82
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 
Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50%, sau Portugalia și Irlanda, unde 
depășește 30%, fiind devastatoare; regretă 
faptul că chiar și cei care găsesc un loc de 
muncă se regăsesc adesea în locuri de 
muncă cu condiții precare sau contracte cu 
normă redusă, ceea ce face dificil traiul 
autonom;

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 
Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50 %, sau Portugalia și Irlanda, unde 
depășește 30 %, fiind deosebit de gravă; 
regretă faptul că chiar și tinerii care găsesc 
un loc de muncă se regăsesc adesea în 
locuri de muncă cu condiții precare sau 
contracte cu normă redusă, ceea ce face 
dificil traiul autonom;

Or. pt
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Amendamentul 83
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 
Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50%, sau Portugalia și Irlanda, unde 
depășește 30%, fiind devastatoare; regretă 
faptul că chiar și cei care găsesc un loc de 
muncă se regăsesc adesea în locuri de 
muncă cu condiții precare sau contracte cu 
normă redusă, ceea ce face dificil traiul 
autonom;

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 
Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50 %, sau Portugalia și Irlanda, unde 
depășește 30 %, fiind devastatoare; regretă 
faptul că chiar și cei care găsesc un loc de 
muncă se regăsesc adesea în locuri de 
muncă cu condiții precare sau contracte cu 
normă redusă, ceea ce face dificil traiul 
autonom; subliniază că mult invocata 
scădere a ratei șomajului în rândul 
tinerilor în Portugalia (36 % în trimestrul 
al 3-lea din 2013) a fost influențată de 
creșterea emigrației în rândul tinerilor și 
de măsuri de politică activă de ocupare a 
forței de muncă bazate pe contracte 
nesigure;

Or. pt

Amendamentul 84
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 
Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50%, sau Portugalia și Irlanda, unde 
depășește 30%, fiind devastatoare; regretă 
faptul că chiar și cei care găsesc un loc de 
muncă se regăsesc adesea în locuri de 
muncă cu condiții precare sau contracte cu 

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 
Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50 %, sau Portugalia și Irlanda, unde 
depășește 30 %, fiind devastatoare; regretă 
faptul că chiar și cei care găsesc un loc de 
muncă se regăsesc adesea în locuri de 
muncă cu condiții precare sau contracte cu 
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normă redusă, ceea ce face dificil traiul 
autonom;

normă redusă, ceea ce poate face dificil 
traiul autonom;

Or. en

Amendamentul 85
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 
Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50%, sau Portugalia și Irlanda, unde 
depășește 30%, fiind devastatoare; regretă 
faptul că chiar și cei care găsesc un loc de 
muncă se regăsesc adesea în locuri de 
muncă cu condiții precare sau contracte cu 
normă redusă, ceea ce face dificil traiul 
autonom;

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 
Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50 %, sau Portugalia și Irlanda, unde a 
depășit 30 % în 2012, fiind devastatoare; 
regretă faptul că chiar și cei care găsesc un 
loc de muncă se regăsesc adesea în locuri 
de muncă cu condiții precare sau contracte 
cu normă redusă, ceea ce face dificil traiul 
autonom;

Or. en

Amendamentul 86
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 
Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50%, sau Portugalia și Irlanda, unde 
depășește 30%, fiind devastatoare; regretă 
faptul că chiar și cei care găsesc un loc de 
muncă se regăsesc adesea în locuri de 
muncă cu condiții precare sau contracte cu 

5. constată cu deosebită îngrijorare că 
tinerii sunt cei afectați de cele mai mari 
rate ale șomajului, situația din țări precum 
Grecia, unde rata șomajului este de peste 
50 %, sau Portugalia, unde aceasta 
depășește 30 %, sau Irlanda, unde 
depășește 25 %, fiind devastatoare, 
constată în plus că aceste cifre rămân 
neschimbate de cinci ani în perioadă de 
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normă redusă, ceea ce face dificil traiul 
autonom;

criză; regretă faptul că chiar și cei care 
găsesc un loc de muncă se regăsesc adesea 
în locuri de muncă cu condiții precare sau 
contracte cu normă redusă, ceea ce face 
dificil traiul autonom;

Or. en

Amendamentul 87
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că mărirea abruptă a 
costului vieții din cauza reducerilor 
bugetare, a privatizărilor și a lipsei de 
investiții în serviciile publice a făcut, de 
asemenea, și mai dificilă pentru tineri 
găsirea mijloacelor financiare necesare 
pentru a trăi independent de familiile lor; 
subliniază nevoia de investiții majore în 
serviciile publice pentru ca traiul 
independent să devină o realitate pentru 
tineri;

Or. en

Amendamentul 88
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că planurile puse în aplicare 
în Portugalia, printre care politicile active 
de ocupare a forței de muncă, se dovedesc 
eficiente, observându-se o reducere a ratei 
șomajului în rândul tinerilor;
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Or. pt

Amendamentul 89
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că pe de o parte, procentul ridicat
de șomaj și de șomaj de lungă durată a 
dus la pierderea protecției sociale pentru 
o mare parte din populația șomeră și a 
eventualelor persoane întreținute de 
acestea și, pe de altă parte, creșterea 
numărului de gospodării care sunt forțate
să supraviețuiască cu venituri modeste 
sau fără venituri, crescând prin urmare 
riscul de sărăcie extremă și excluziune 
socială, așa cum arată și numărul tot mai 
mare de persoane lipsite de resurse și fără 
adăpost, precum și lipsa accesului la 
bunurile și serviciile de bază, având în 
vedere și restricțiile extinse ale politicilor 
sociale în contextul punerii în aplicare a 
programelor de ajustare economică;

Or. el

Amendamentul 90
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că decizia luată în unele 
dintre cele patru țări, de a crește coplata 
lucrătorilor la sistemul de asigurări 
sociale în același timp cu scăderea 
coplății susținute de angajator, este 
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inacceptabilă, deoarece constituie un pas 
înapoi în vederea unei redistribuiri mai 
echitabile a veniturilor, punând în pericol 
sustenabilitatea sistemelor publice de 
asigurări sociale;

Or. pt

Amendamentul 91
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că o adâncire a inegalității 
veniturilor nu este defavorabilă numai 
pentru societate, ci și pentru economie și 
poate împiedica redresarea economică și, 
prin urmare, trebuie abordată printr-o 
axare mai puternică pe redistribuție, în 
special prin sistemele de impozitare și de 
asistență socială; trebuie luate măsuri în 
ceea ce privește salariile reduse și 
creșterea îngrijorătoare a numărului de 
locuri de muncă precare;

Or. en

Amendamentul 92
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată că grupurile cele mai 
vulnerabile, și anume șomerii pe termen 
lung, femeile, lucrătorii migranți și 
persoanele cu dizabilități, au fost afectate 
în mod grav și suferă de rate ale șomajului 
mai ridicate decât media națională;

6. constată că grupurile cele mai 
vulnerabile, și anume șomerii pe termen 
lung, femeile, lucrătorii migranți și 
persoanele cu dizabilități, au fost afectate 
în mod grav și suferă de rate ale șomajului 
mai ridicate decât media națională; 
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subliniază faptul că rata crescută a 
șomajului creează presiuni asupra 
condițiilor de lucru, deoarece lucrătorii se 
simt nesiguri în ceea ce privește păstrarea 
locului de muncă sau a existenței 
alternativelor, sunt mult mai supuși 
violenței și mai vulnerabili în fața 
acesteia, precum și în fața hărțuirii 
morale și sexuale, a polivalenței la locul 
de muncă – realizând multe sarcini 
pentru care nu sunt calificați – și, din 
cauza disponibilizărilor masive, sunt 
obligați să preia sarcini care erau înainte 
realizate de alți lucrători;

Or. pt

Amendamentul 93
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată că grupurile cele mai 
vulnerabile, și anume șomerii pe termen 
lung, femeile, lucrătorii migranți și 
persoanele cu dizabilități, au fost afectate 
în mod grav și suferă de rate ale șomajului 
mai ridicate decât media națională;

6. constată că grupurile cele mai 
vulnerabile, și anume șomerii pe termen 
lung, femeile, lucrătorii migranți și 
persoanele cu dizabilități, au suferit cel 
mai mult și cunosc rate ale șomajului mai 
ridicate decât media națională;

Or. en

Amendamentul 94
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată că grupurile cele mai 
vulnerabile, și anume șomerii pe termen 

6. constată că grupurile cele mai 
vulnerabile, și anume șomerii pe termen 
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lung, femeile, lucrătorii migranți și 
persoanele cu dizabilități, au fost afectate 
în mod grav și suferă de rate ale șomajului 
mai ridicate decât media națională;

lung, îngrijitorii, femeile, lucrătorii 
migranți și persoanele cu dizabilități, au 
fost afectate în mod grav și suferă de rate 
ale șomajului mai ridicate decât media 
națională;

Or. en

Amendamentul 95
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. constată creșterea puternică a ratei 
șomajului pe termen lung în rândul 
femeilor și al lucrătorilor cu vechime, 
precum și dificultățile suplimentare cu 
care acești lucrători se vor confrunta 
atunci când se vor întoarce pe piața 
muncii, odată ce economia se va redresa 
în cele din urmă; avertizează că acești 
lucrători nu se bucură de atenția 
cuvenită;

Or. en

Amendamentul 96
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. avertizează că, dacă situația nu este 
remediată, aceste discrepanțe 
semnificative, în special în cazul generației 
mai tinere, vor duce la daune structurale 
ale pieței muncii din cele patru țări, va 
limita capacitatea acestora de redresare, va 
provoca migrații forțate masive care vor 

7. avertizează că, dacă situația nu este 
remediată, aceste discrepanțe 
semnificative, în special în cazul generației 
mai tinere, vor duce la daune structurale 
ale pieței muncii din cele patru țări, va 
limita capacitatea acestora de redresare, va 
provoca migrații forțate masive care vor 
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genera exoduri masive de inteligență și vor 
spori discrepanțele persistente dintre statele 
membre care oferă locuri de muncă și 
statele membre care oferă forță de muncă 
ieftină;

genera exoduri masive de inteligență și vor 
spori discrepanțele persistente dintre statele 
membre care oferă locuri de muncă și 
statele membre care oferă forță de muncă 
ieftină; subliniază faptul că impactul pe 
termen lung al exodului de inteligență 
periclitează dezvoltarea în viitor și este 
deosebit de periculos pentru 
sustenabilitatea sistemelor de protecție 
socială și de pensii;

Or. en

Amendamentul 97
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. avertizează că, dacă situația nu este
adresată, aceste discrepanțe semnificative, 
în special în cazul generației mai tinere, 
vor duce la daune structurale ale pieței 
muncii din cele patru țări, va limita 
capacitatea acestora de redresare, va 
provoca migrații forțate masive care vor 
genera exoduri masive de inteligență și vor 
spori discrepanțele persistente dintre statele 
membre care oferă locuri de muncă și 
statele membre care oferă forță de muncă 
ieftină;

7. avertizează că, dacă situația nu este
remediată prin programe de ajustare
economică, aceste discrepanțe 
semnificative, în special în cazul generației 
mai tinere, vor duce la daune structurale 
ale pieței muncii din cele patru țări, va 
limita capacitatea acestora de redresare, va 
provoca migrații forțate masive care vor 
genera exoduri masive de inteligență și vor 
spori discrepanțele persistente dintre statele 
membre care oferă locuri de muncă și 
statele membre care oferă forță de muncă 
ieftină;

Or. fi

Amendamentul 98
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7.avertizează că, dacă situația nu este 
remediată, aceste discrepanțe 
semnificative, în special în cazul generației 
mai tinere, vor duce la daune structurale 
ale pieței muncii din cele patru țări, va 
limita capacitatea acestora de redresare, va 
provoca migrații forțate masive care vor 
genera exoduri masive de inteligență și vor 
spori discrepanțele persistente dintre statele 
membre care oferă locuri de muncă și 
statele membre care oferă forță de muncă 
ieftină;

7. avertizează că, dacă situația nu este 
remediată, aceste discrepanțe 
semnificative, în special în cazul generației 
mai tinere, vor duce la daune structurale 
ale pieței muncii din cele patru țări, va 
limita capacitatea acestora de redresare, va 
provoca migrații forțate masive care vor 
genera exoduri masive de inteligență, ceea 
ce va avea consecințe considerabile 
asupra dezvoltării țărilor și asupra 
echilibrului lor demografic, și vor spori 
discrepanțele persistente dintre statele 
membre care oferă locuri de muncă și 
statele membre care oferă forță de muncă 
ieftină;

Or. pt

Amendamentul 99
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. avertizează că, dacă situația nu este 
remediată, aceste discrepanțe 
semnificative, în special în cazul generației 
mai tinere, vor duce la daune structurale 
ale pieței muncii din cele patru țări, va 
limita capacitatea acestora de redresare, va 
provoca migrații forțate masive care vor 
genera exoduri masive de inteligență și vor 
spori discrepanțele persistente dintre statele 
membre care oferă locuri de muncă și 
statele membre care oferă forță de muncă 
ieftină;

7. avertizează că, dacă situația nu este 
remediată, aceste discrepanțe 
semnificative, în special în cazul generației 
mai tinere, ar putea duce la daune 
structurale ale pieței muncii din cele patru 
țări, va limita capacitatea acestora de 
redresare, va provoca migrații forțate 
masive care vor genera exoduri masive de 
inteligență și vor spori discrepanțele 
persistente dintre statele membre care oferă 
locuri de muncă și statele membre care 
oferă forță de muncă ieftină;

Or. pt
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Amendamentul 100
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. avertizează că, dacă situația nu este 
remediată, aceste discrepanțe 
semnificative, în special în cazul generației 
mai tinere, vor duce la daune structurale 
ale pieței muncii din cele patru țări, va 
limita capacitatea acestora de redresare, va
provoca migrații forțate masive care vor 
genera exoduri masive de inteligență și 
vor spori discrepanțele persistente dintre 
statele membre care oferă locuri de 
muncă și statele membre care oferă forță 
de muncă ieftină;

7. avertizează că, dacă situația nu este 
remediată, aceste discrepanțe 
semnificative, în special în cazul generației 
mai tinere, vor duce la daune structurale 
ale pieței muncii din cele patru țări, vor
limita capacitatea acestora de redresare, 
vor provoca migrații masive și vor spori 
discrepanțele persistente dintre statele 
membre;

Or. es

Amendamentul 101
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. avertizează că, dacă situația nu este 
remediată, aceste discrepanțe 
semnificative, în special în cazul generației 
mai tinere, vor duce la daune structurale 
ale pieței muncii din cele patru țări, va
limita capacitatea acestora de redresare, va
provoca migrații forțate masive care vor 
genera exoduri masive de inteligență și 
vor spori discrepanțele persistente dintre 
statele membre care oferă locuri de muncă 
și statele membre care oferă forță de muncă 
ieftină;

7. avertizează că, dacă situația nu este 
remediată, aceste discrepanțe 
semnificative, în special în cazul generației 
mai tinere, vor duce la daune structurale 
ale pieței muncii din cele patru țări, vor
limita capacitatea acestora de redresare, 
vor exacerba efectele exodului de 
inteligență și vor spori discrepanțele 
persistente dintre statele membre care oferă 
locuri de muncă și statele membre care 
oferă forță de muncă ieftină;

Or. en
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Amendamentul 102
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. avertizează că, dacă situația nu este 
remediată, aceste discrepanțe 
semnificative, în special în cazul generației 
mai tinere, vor duce la daune structurale 
ale pieței muncii din cele patru țări, va
limita capacitatea acestora de redresare, va
provoca migrații forțate masive care vor 
genera exoduri masive de inteligență și vor 
spori discrepanțele persistente dintre statele 
membre care oferă locuri de muncă și 
statele membre care oferă forță de muncă 
ieftină;

7. avertizează că, dacă situația nu este 
remediată, aceste discrepanțe 
semnificative, în special în cazul generației 
mai tinere, vor duce, pe termen lung, la 
daune structurale ale pieței muncii din cele 
patru țări, vor limita capacitatea acestora de
redresare, vor provoca migrații forțate 
masive care vor genera exoduri masive de 
inteligență și vor spori discrepanțele 
persistente dintre statele membre care oferă 
locuri de muncă și statele membre care 
oferă forță de muncă ieftină;

Or. en

Amendamentul 103
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. este deosebit de preocupat de faptul 
că, pe lângă pierderea locurilor de 
muncă, există o remarcabilă lipsă de 
locuri de muncă de calitate, datorită 
deteriorării și precarității sporite a 
standardelor de muncă fundamentale; 
constată că există o creștere a numărului 
de contracte cu jumătate de normă și de 
contracte temporare, de stagii și ucenicii 
neplătite, de activități independente 
fictive, precum și de activități legate de 
economia subterană; constată în plus că 
există, de asemenea, o degradare 
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îngrijorătoare a condițiilor de muncă, 
prin aplicarea unor măsuri precum 
creșterea timpului de lucru sau reducerea 
calității condițiilor de sănătate și de 
securitate la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 104
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. regretă faptul că în toate cele patru 
țări, programele de ajustare au inclus 
intervenții directe în evoluția salariilor, în 
pofida faptului că stabilirea sau 
armonizarea salariilor minime nu ține de 
competența Uniunii Europene; constată 
că, în special în Grecia, programul de 
ajustare a impus reduceri ale salariului 
minim cu 22 % și cu 32 % pentru tinerii 
lucrători cu vârsta mai mică de 25 de ani;

Or. en

Amendamentul 105
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. avertizează asupra efectului crizei și al 
politicilor de austeritate în creșterea 
exodurilor masive de inteligență și a 
migrației mâinii de lucru înalt calificate 
în țările în curs de ajustare [1];

[1] În Portugalia, în 2012, numărul de 
emigranți permanenți cu studii superioare 
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din segmentele de vârstă 20-24, 25-29 și 
30-34 aproape s-a triplat, ajungând la 
28 769.

Or. pt

Amendamentul 106
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. este preocupat cu privire la 
previziunile privind creșterea continuă a 
emigrației; reamintește că, numai în 
Portugalia, în urma agravării 
fenomenului de emigrație forțată, peste 
250 000 de persoane eu emigrat în anii 
2012 și 2013;

Or. pt

Amendamentul 107
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește că Strategia Europa 2020 
prevede clar că cifra care trebuie urmărită 
este rata de ocupare a forței de muncă, care 
indică disponibilitatea resurselor umane și 
financiare pentru a asigura sustenabilitatea 
modelului nostru economic și social; 
regretă faptul că încetinirea cunoscută de 
rata șomajului este confundată cu 
recuperarea locurilor de muncă pierdute; 
reamintește că în ultimii patru ani 
pierderile de locuri de muncă au atins cifra 
de 2 milioane în patru țări, ceea ce 

8. reamintește că Strategia Europa 2020 
prevede clar că cifra care trebuie urmărită 
este rata de ocupare a forței de muncă, care 
indică disponibilitatea resurselor umane și 
financiare pentru a asigura sustenabilitatea 
modelului nostru economic și social; 
regretă faptul că încetinirea cunoscută de 
rata șomajului este confundată cu 
recuperarea locurilor de muncă pierdute; 
reamintește că în ultimii patru ani 
pierderile de locuri de muncă au atins cifra 
de două milioane în patru țări, ceea ce 
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reprezintă 15% din locurile de muncă 
existente;

reprezintă 15 % dintre locurile de muncă 
existente; subliniază faptul că noile locuri 
de muncă trebuie să fie calitative, ceea ce 
înseamnă locuri de muncă bine plătite, cu 
condiții bune și cu drepturi sindicale 
depline, astfel încât angajarea să fie o 
garanție pentru lucrători și în special 
pentru lucrătorii tineri, pentru o viață 
demnă;

Or. en

Amendamentul 108
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește că Strategia Europa 2020 
prevede clar că cifra care trebuie urmărită 
este rata de ocupare a forței de muncă, care 
indică disponibilitatea resurselor umane și 
financiare pentru a asigura sustenabilitatea 
modelului nostru economic și social; 
regretă faptul că încetinirea cunoscută de 
rata șomajului este confundată cu 
recuperarea locurilor de muncă pierdute; 
reamintește că în ultimii patru ani 
pierderile de locuri de muncă au atins cifra 
de 2 milioane în patru țări, ceea ce 
reprezintă 15% din locurile de muncă 
existente;

8. reamintește că Strategia Europa 2020 
prevede clar că cifra care trebuie urmărită 
este rata de ocupare a forței de muncă, care 
indică disponibilitatea resurselor umane și 
financiare pentru a asigura sustenabilitatea 
modelului nostru economic și social; 
regretă faptul că încetinirea cunoscută de 
rata șomajului este confundată cu 
recuperarea locurilor de muncă pierdute; 
observă că declinul locurilor de muncă 
din domeniul industrial era deja o 
problemă înainte de criza economică și
reamintește că în ultimii patru ani 
pierderile de locuri de muncă au atins cifra 
de două milioane în patru țări, ceea ce 
reprezintă 15 % dintre locurile de muncă 
existente;

Or. fi

Amendamentul 109
Verónica Lope Fontagné
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește că Strategia Europa 2020 
prevede clar că cifra care trebuie urmărită 
este rata de ocupare a forței de muncă, care 
indică disponibilitatea resurselor umane și 
financiare pentru a asigura sustenabilitatea 
modelului nostru economic și social; 
regretă faptul că încetinirea cunoscută de 
rata șomajului este confundată cu 
recuperarea locurilor de muncă pierdute; 
reamintește că în ultimii patru ani 
pierderile de locuri de muncă au atins cifra 
de 2 milioane în patru țări, ceea ce 
reprezintă 15% din locurile de muncă 
existente;

8. reamintește că Strategia Europa 2020 
prevede clar că cifra care trebuie urmărită 
este rata de ocupare a forței de muncă, care 
indică disponibilitatea resurselor umane și 
financiare pentru a asigura sustenabilitatea 
modelului nostru economic și social; 
solicită ca încetinirea cunoscută de rata 
șomajului să nu fie confundată cu 
recuperarea locurilor de muncă pierdute; 
reamintește că în ultimii patru ani 
pierderile de locuri de muncă au atins cifra 
de două milioane în patru țări, ceea ce 
reprezintă 15 % dintre locurile de muncă 
existente;

Or. es

Amendamentul 111
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește că Strategia Europa 2020 
prevede clar că cifra care trebuie urmărită 
este rata de ocupare a forței de muncă, care 
indică disponibilitatea resurselor umane și 
financiare pentru a asigura sustenabilitatea 
modelului nostru economic și social; 
regretă faptul că încetinirea cunoscută de
rata șomajului este confundată cu 
recuperarea locurilor de muncă pierdute; 
reamintește că în ultimii patru ani 
pierderile de locuri de muncă au atins cifra 
de 2 milioane în patru țări, ceea ce 
reprezintă 15% din locurile de muncă 
existente;

8. reamintește că Strategia Europa 2020 
prevede clar că cifra care trebuie urmărită 
este rata de ocupare a forței de muncă, care 
indică disponibilitatea resurselor umane și 
financiare pentru a asigura sustenabilitatea 
modelului nostru economic și social; 
regretă faptul că reducerea ratei șomajului 
este confundată cu recuperarea locurilor de 
muncă pierdute și că nu se recunoaște în 
mod corespunzător că reducerea ratei 
șomajului rezultă în special din creșterea 
semnificativă a emigrației și din cauză că 
șomerii de lungă durată renunță să mai 
caute un loc de muncă; reamintește că în 
ultimii patru ani pierderile de locuri de 
muncă au atins cifra de două milioane în 
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patru țări, ceea ce reprezintă 15 % dintre
locurile de muncă existente;

Or. pt

Amendamentul 112
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că, pentru a ajunge 
la ocuparea integrală a forței de muncă, 
este necesară abandonarea completă a 
politicilor neoliberale; trebuie puse în 
aplicare măsuri radical diferite, printre 
care reducerea generală a timpului de 
lucru fără pierderi salariale, reducerea 
vârstei de pensionare și un plan vast de 
investiții publice în locuri de muncă de 
calitate și utile din punct de vedere social; 
subliniază faptul că aceste măsuri ar 
trebui să fie puse în aplicare prin metode 
planificate în mod democratic și finanțate 
prin intermediul unui sistem de 
impozitare progresivă, prin care 
deținătorii de averi fabuloase și marile 
întreprinderi să plătească pentru criza pe 
care au provocat-o;

Or. en

Amendamentul 113
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază rolul important pe care 
trebuie să îl îndeplinească fondurile 
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structurale, în special FSE, pentru a 
contribui la crearea de locuri de muncă;

Or. es

Amendamentul 114
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. regretă faptul că rolul important al 
salariilor în crearea sau în stabilizarea 
cererii interne a fost neglijat; își exprimă 
profunda îngrijorare cu privire la 
impactul programelor asupra salariilor 
minime din cele patru țări, în condițiile în 
care Irlanda a fost nevoită să înregistreze 
o scădere de aproximativ 12 %, în ciuda 
faptului că mai târziu acest lucru s-a 
schimbat, iar în Grecia s-a decis 
reducerea radicală a salariului minim cu 
22 %;

Or. en

Amendamentul 115
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. constată că programele de ajustare 
economică au impus celor patru țări 
reduceri sau înghețări ale salariilor și 
neînnoirea ofertei de locuri de muncă în 
sectorul public, măsuri justificate de 
nevoia de modernizare și de creștere a 
eficacității administrațiilor publice, dar 
care au avut drept consecință reală 
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atingerea unor niveluri inadmisibil de 
ridicate ale șomajului; reamintește faptul 
că existența unor administrații publice 
puternice asigură un cadru adecvat de 
creștere economică, competitivitate și 
protecție socială;

Or. en

Amendamentul 116
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. este preocupată de faptul că, în 
Portugalia, nu numai că sectorul privat al 
ocupării forței de muncă se află în declin, 
dar, de asemenea, este dificilă realocarea 
sectorială a lucrătorilor șomeri, iar 
numărul persoanelor descurajate și rata 
șomajul de lungă durată cresc;

Or. pt

Amendamentul 117
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. constată că fenomenele de emigrație, 
abandon școlar și reducerea accesului la 
prestațiile sociale lărgesc spectrul 
sărăciei; subliniază că, în țările în curs de 
ajustare, prăbușirea PIB-ului, reducerea 
drastică a investițiilor publice și private și 
prăbușirea investițiilor în C-D contribuie 
la reducerea PIB-ului potențial și duc 
inevitabil la sărăcie pe termen lung;
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Or. pt

Amendamentul 118
Eleni Theocharous

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva sărăciei, 
precum pensiile, serviciile de bază, 
asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile; 
subliniază faptul că aceste măsuri au în 
principal un impact asupra luptei împotriva 
sărăciei în rândul copiilor;

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva sărăciei, 
precum pensiile, serviciile de bază, 
asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile; 
subliniază faptul că aceste măsuri au în 
principal un impact asupra luptei împotriva 
sărăciei în rândul copiilor; subliniază 
faptul că probleme deosebit de grave 
amenință învățământul primar și 
secundar din Grecia și din Cipru, unde 
copii se confruntă cu coșmarul foametei, 
că statele nu pot pune în practică politici 
eficiente și eficace, datorită măsurilor de 
austeritate impuse de troică și că, prin 
urmare, apar probleme sociale și 
psihologice care amenință modul normal 
de viață, structura societății și coeziunea 
la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 119
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva sărăciei, 
precum pensiile, serviciile de bază, 
asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile; 
subliniază faptul că aceste măsuri au în 
principal un impact asupra luptei împotriva 
sărăciei în rândul copiilor;

9. este indignat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva sărăciei, 
precum pensiile, serviciile de bază, 
asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile; 
subliniază faptul că aceste măsuri au în 
principal un impact asupra luptei împotriva 
sărăciei în rândul copiilor;

Or. en

Amendamentul 120
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva sărăciei, 
precum pensiile, serviciile de bază, 
asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile; 
subliniază faptul că aceste măsuri au în 
principal un impact asupra luptei 
împotriva sărăciei în rândul copiilor;

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva sărăciei, 
precum pensiile, serviciile de bază, 
asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile; se teme 
de faptul că impactul cel mai mare al 
crizei economice este asupra luptei 
împotriva sărăciei în rândul copiilor;

Or. fi

Amendamentul 121
Jutta Steinruck
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Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva sărăciei, 
precum pensiile, serviciile de bază, 
asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile; 
subliniază faptul că aceste măsuri au în 
principal un impact asupra luptei împotriva 
sărăciei în rândul copiilor;

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva sărăciei, 
precum pensiile, serviciile de bază, 
asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile; 
subliniază faptul că aceste măsuri au 
generat scăderi semnificative ale 
cheltuielilor sociale reale, având în 
principal un impact asupra sărăciei în
general și asupra sărăciei în rândul 
copiilor în special;

Or. en

Amendamentul 122
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva sărăciei, 
precum pensiile, serviciile de bază, 
asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile; 
subliniază faptul că aceste măsuri au în 
principal un impact asupra luptei 
împotriva sărăciei în rândul copiilor;

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva sărăciei, 
precum pensiile, serviciile de bază, 
asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile;

Or. es
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Amendamentul 123
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva sărăciei, 
precum pensiile, serviciile de bază, 
asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile; 
subliniază faptul că aceste măsuri au în 
principal un impact asupra luptei împotriva 
sărăciei în rândul copiilor;

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva sărăciei, 
precum pensiile, serviciile de bază, 
asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile; 
subliniază faptul că aceste măsuri au în 
principal un impact asupra luptei împotriva 
sărăciei în rândul copiilor și că concilierea 
lor cu o strategie de investiții sociale a fost 
dificilă;

Or. en

Amendamentul 124
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva 
sărăciei, precum pensiile, serviciile de 
bază, asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile;
subliniază faptul că aceste măsuri au în 
principal un impact asupra luptei 

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
specifice, în loc să permită guvernelor 
naționale o oarecare flexibilitate de a 
decide sectoarele în care pot fi făcute 
economii;
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împotriva sărăciei în rândul copiilor;

Or. en

Amendamentul 125
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva sărăciei, 
precum pensiile, serviciile de bază, 
asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile; 
subliniază faptul că aceste măsuri au în 
principal un impact asupra luptei împotriva 
sărăciei în rândul copiilor;

9. este preocupat de faptul că, printre 
condițiile de acordare a ajutorului 
financiar, programele includ recomandări 
pentru anumite reduceri în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva sărăciei, 
precum pensiile, serviciile de bază, 
asistență medicală și produsele 
farmaceutice pentru protecția de bază a 
persoanelor celor mai vulnerabile;
subliniază faptul că aceste măsuri au în 
principal un impact asupra luptei împotriva 
sărăciei și a sărăciei în rândul copiilor;

Or. en

Amendamentul 126
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Titlul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

Sărăcia Sărăcia și excluziunea socială

Or. en

Amendamentul 127
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber
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Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. reamintește creșterea dramatică și 
bruscă a ratei de sinucideri, în special în 
Grecia, unde se estimează că numărul 
sinuciderilor a crescut cu 43 % între 2008 
și 2011; subliniază faptul că experții atrag 
atenția asupra crizei și a efectelor 
devastatoare ale măsurilor de austeritate 
ca fiind unul dintre factorii-cheie care au 
generat această creștere; 

Or. en

Amendamentul 128
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că în elaborarea și punerea în 
aplicare a programelor de ajustare 
economică nu s-a acordat importanța 
cuvenită impactului politicilor economice 
asupra ocupării forței de muncă și a 
situației sociale și că, în cazul Greciei -
așa cum s-a demonstrat, ipoteza de lucru 
s-a bazat pe un multiplicator fiscal eronat, 
neluându-se în timp util măsuri de 
protecție ale celor mai vulnerabile 
persoane în fața sărăciei și a excluziunii 
sociale. Invită Comisia să țină cont de 
indicatorii sociali în vederea renegocierii
programelor de ajustare economică și a 
înlocuirii măsurilor recomandate pentru 
fiecare stat membru pentru a asigura 
condițiile necesare favorabile creșterii 
economice dar și respectarea deplină a 
valorilor și principiilor sociale de bază ale 
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UE.

Or. el

Amendamentul 129
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. în Portugalia, grupurile vulnerabile 
au făcut în mod deosebit obiectul 
politicilor active privind piața muncii, al 
căror scop constă în facilitarea accesului
acestor grupuri pe piața muncii, iar un 
program social de urgență a fost lansat în 
octombrie 2011, fiind deschis unor măsuri 
și soluții noi sau chiar unor soluții 
adaptate cu scopul de a proteja cele mai 
vulnerabile categorii ale populației de 
efectele ajustării economice;

Or. en

Amendamentul 130
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. reamintește faptul că combaterea 
sărăciei în rândul copiilor trebuie să 
reprezinte în continuare unul dintre 
obiectivele statelor membre și că politicile 
de consolidare fiscală și bugetară nu 
trebuie să submineze acest obiectiv;

Or. es
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Amendamentul 131
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. constată că, în pofida faptului că în 
Buletinul trimestrial privind ocuparea 
forței de muncă și situația socială din UE 
din octombrie 2013, Comisia Europeană a 
scos în evidență importanța cheltuielilor 
cu protecția socială pentru prevenirea 
riscurilor pe plan social, Grecia, Irlanda 
și Portugalia au înregistrat cele mai mari 
scăderi ale cheltuielilor sociale la nivelul 
UE după 2010;

Or. en

Amendamentul 132
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită Comisia să desprindă 
învățămintele necesare din faptul că 
reformele privind piața muncii din țările 
care fac parte din program nu au reușit să 
combată dualitatea pieței muncii, 
generând în schimb inegalități și mai 
mari între lucrătorii integrați (insiders) și 
cei excluși (outsiders);

Or. en

Amendamentul 133
Alejandro Cercas
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Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. constată că măsurile cauzează 
probleme grave gospodăriilor cu venituri 
scăzute, aducându-le sub pragul de 
sărăcie, conducând la adâncirea 
inegalităților și subminând coeziunea 
socială, în special având în vedere 
recomandările de a plasa pensiile și 
salariile minime sub pragul de sărăcie; 
reamintește că aceste măsuri au fost 
condamnate de către Consiliul Europei ca 
fiind o încălcare a Cartei sociale 
europene și au fost, de asemenea, aspru 
criticate de către OIM pentru încălcarea 
Convenției nr. 102; în plus, reamintește 
că OIM și-a exprimat profunda 
îngrijorare în legătură cu efectele 
cumulate ale măsurilor de austeritate în 
ceea ce privește nivelul veniturilor 
lucrătorilor, standardele de viață și 
protecția salariilor;

Or. en

Amendamentul 134
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. își exprimă îngrijorarea cu privire la
faptul că situația socială și economică 
înregistrată (la nivel macro și micro) în 
țările respective accentuează inegalitățile 
regionale și teritoriale, subminând astfel 
obiectivul declarat al UE de consolidare a 
coeziunii regionale în interiorul său;

Or. el
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Amendamentul 135
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază apariția unor noi forme de 
sărăcie care afectează clasa de mijloc și 
clasa muncitoare în cele patru țări în care 
problemele legate de rambursarea 
ipotecilor și prețurile ridicate la energie 
generează sărăcie energetică și sporesc 
evacuările și executările silite imobiliare;

Or. en

Amendamentul 136
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 9 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. își exprimă profunda îngrijorare în 
legătură cu dovezile conform cărora 
numărul persoanelor fără adăpost și al 
celor afectate de excluziunea locativă în 
țările care fac parte din program este în 
creștere; reamintește că acest lucru 
reprezintă o încălcare a drepturilor 
fundamentale și are consecințe negative 
importante asupra societății și a 
persoanelor afectate; subliniază faptul că 
organizațiile care se ocupă de persoanele 
fără adăpost estimează o creștere a 
numărului acestora în cele patru țări care 
fac parte din program, în special în 
Grecia, unde numărul persoanelor fără 
adăpost a crescut cu 25 % între 2009 și 
2011 pentru a ajunge la 20 000; 
subliniază, de asemenea, faptul că în cele 
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patru țări se înregistrează o creștere 
importantă a numărului persoanelor care 
mănâncă la cantinele sociale, precum și 
al copiilor care sunt hrăniți de școală, 
deoarece familiile lor nu le pot asigura 
micul dejun sau prânzul;

Or. en

Amendamentul 137
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 9 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9d. constată că organizațiile 
internaționale și sociale au atras atenția 
asupra unei disparități în materie de gen 
datorate noii grile de salarizare și 
sistemelor de promovare și de concediere 
din sectorul public; ia act de faptul că 
OIM și-a exprimat îngrijorarea în 
legătură cu impactul extraordinar al 
noilor forme flexibile de locuri de muncă 
asupra salarizării femeilor; observă, de 
asemenea, că OIM a solicitat guvernelor 
să monitorizeze impactul regimului de 
austeritate asupra remunerației bărbaților 
și femeilor din sectorul public; subliniază 
faptul că, potrivit Consiliului Europei, 
Irlanda nu era în conformitate cu carta 
revizuită în ceea ce privește nivelurile 
prea scăzute ale indemnizațiilor de 
maternitate;

Or. en

Amendamentul 138
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 10
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Proiectul de aviz Amendamentul

10. constată că cifrele Comisiei și diverse 
studii arată că, între 2008 și 2012, 
inegalitatea privind distribuția veniturilor a 
crescut în cele patru țări, și că reducerile 
aplicate prestațiilor sociale și de șomaj 
determinate de măsurile de austeritate, 
precum și reducerile salariale ca urmare a 
reformelor structurale, sporesc nivelurile 
de sărăcie; constată, de asemenea, că 
raportul Comisiei a demonstrat un nivel 
relativ ridicat de sărăcie în rândul 
persoanelor încadrate în muncă din cauza 
reducerii sau înghețării salariilor minime ca 
urmare a măsurilor de austeritate;

10. constată că cifrele Eurostat și ale
Comisiei, precum și diverse studii arată că, 
între 2008 și 2012, inegalitatea privind 
distribuția veniturilor a crescut în Grecia, 
Irlanda și Cipru, și a scăzut în Portugalia, 
și că reducerile aplicate prestațiilor sociale 
și de șomaj determinate de măsurile de 
austeritate, precum și reducerile salariale 
ca urmare a reformelor structurale, sporesc 
nivelurile de sărăcie; constată că, în 
Portugalia, în această perioadă, numărul 
de persoane expuse riscului de sărăcie 
sau excluziune socială a scăzut; constată, 
de asemenea, că raportul Comisiei a 
demonstrat un nivel relativ ridicat de 
sărăcie în rândul persoanelor încadrate în 
muncă din cauza reducerii sau înghețării 
salariilor minime ca urmare a măsurilor de 
austeritate;

Or. pt

Amendamentul 139
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. constată că cifrele Comisiei și diverse 
studii arată că, între 2008 și 2012, 
inegalitatea privind distribuția veniturilor a 
crescut în cele patru țări, și că reducerile 
aplicate prestațiilor sociale și de șomaj 
determinate de măsurile de austeritate, 
precum și reducerile salariale ca urmare a 
reformelor structurale, sporesc nivelurile 
de sărăcie; constată, de asemenea, că 
raportul Comisiei a demonstrat un nivel 
relativ ridicat de sărăcie în rândul 
persoanelor încadrate în muncă din cauza 
reducerii sau înghețării salariilor minime 

10. constată că cifrele Comisiei și diverse 
studii arată că, între 2008 și 2012, 
inegalitatea privind distribuția veniturilor a 
crescut în cele patru țări, și că reducerile 
aplicate prestațiilor sociale și de șomaj, 
precum și reducerile salariale sporesc 
nivelurile de sărăcie; constată, de 
asemenea, că raportul Comisiei a 
demonstrat un nivel relativ ridicat de 
sărăcie în rândul persoanelor încadrate în 
muncă, din cauza reducerii sau înghețării 
salariilor minime mici;



AM\1015492RO.doc 75/131 PE526.372v01-00

RO

ca urmare a măsurilor de austeritate;

Or. es

Amendamentul 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. constată că cifrele Comisiei și diverse 
studii arată că, între 2008 și 2012, 
inegalitatea privind distribuția veniturilor a 
crescut în cele patru țări, și că reducerile 
aplicate prestațiilor sociale și de șomaj 
determinate de măsurile de austeritate, 
precum și reducerile salariale ca urmare a 
reformelor structurale, sporesc nivelurile 
de sărăcie; constată, de asemenea, că 
raportul Comisiei a demonstrat un nivel 
relativ ridicat de sărăcie în rândul 
persoanelor încadrate în muncă din cauza 
reducerii sau înghețării salariilor minime ca 
urmare a măsurilor de austeritate;

10. constată că cifrele Comisiei și diverse 
studii arată că, între 2008 și 2012, 
inegalitatea privind distribuția veniturilor a 
crescut în cele patru țări, și că reducerile 
aplicate prestațiilor sociale și de șomaj 
determinate de măsurile de austeritate, 
precum și reducerile salariale ca urmare a 
reformelor structurale sporesc nivelurile de 
sărăcie; constată, de asemenea, că raportul 
Comisiei a demonstrat un nivel relativ 
ridicat de sărăcie în rândul persoanelor 
încadrate în muncă, din cauza reducerii sau 
înghețării salariilor minime mici ca urmare 
a măsurilor de austeritate; scăderea 
veniturilor permite unui număr mai mic 
de persoane să plătească servicii medicale 
private, ceea ce conduce la utilizarea 
intensă a serviciilor publice de îngrijire a 
sănătății, în timp ce politicile 
guvernamentale anunță trecerea de la 
sprijinirea serviciilor publice îngrijire a 
sănătății la sprijinirea serviciilor private 
de îngrijire a sănătății;

Or. en

Amendamentul 141
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proiect de aviz
Punctul 10
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Proiectul de aviz Amendamentul

10. constată că cifrele Comisiei și diverse 
studii arată că, între 2008 și 2012, 
inegalitatea privind distribuția veniturilor a 
crescut în cele patru țări, și că reducerile 
aplicate prestațiilor sociale și de șomaj 
determinate de măsurile de austeritate, 
precum și reducerile salariale ca urmare a 
reformelor structurale, sporesc nivelurile 
de sărăcie; constată, de asemenea, că 
raportul Comisiei a demonstrat un nivel 
relativ ridicat de sărăcie în rândul 
persoanelor încadrate în muncă din cauza 
reducerii sau înghețării salariilor minime ca 
urmare a măsurilor de austeritate;

10. constată că cifrele Comisiei și diverse 
studii arată că, între 2008 și 2012, 
inegalitatea privind distribuția veniturilor a 
crescut în cele patru țări, și că reducerile 
aplicate prestațiilor sociale și de șomaj 
determinate de măsurile aplicate în 
vederea reducerii deficitului, precum și 
reducerile salariale ca urmare a reformelor 
structurale sporesc nivelurile de sărăcie; 
constată, de asemenea, că raportul 
Comisiei a demonstrat un nivel relativ
ridicat de sărăcie în rândul persoanelor 
încadrate în muncă, din cauza reducerii sau 
înghețării salariilor minime mici ca urmare 
a măsurilor de austeritate;

Or. en

Amendamentul 142
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. constată că persoanele care primesc 
pensii pentru limită de vârstă sau alte 
pensii constituie unul dintre grupurile 
sociale cele mai afectate de sărăcie; în 
Portugalia, 75,9 % dintre pensionari au 
pensii mai mici de 419,22 euro, iar 
condițiile lor de viață s-au diminuat și mai 
mult odată cu închiderea serviciilor 
publice, creșterea taxelor din spitale, 
creșterea costului în domeniul 
transportului, al electricității, al chiriilor 
etc.; întrucât ei sunt cei care, din ce în ce 
mai des, trebuie să își susțină copiii și 
care se confruntă cu flagelul șomajului, 
al nesiguranței la locul de muncă și al 
salariilor reduse;
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Or. pt

Amendamentul 143
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. regretă faptul că numărul persoanelor 
expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială a crescut în cele patru 
țări; subliniază că numai în cursul ultimilor 
trei ani, cifrele arată că proporția de 
persoane expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială s-a ridicat la 26 % în 
Portugalia și la 15 % în Irlanda; constată, 
în plus, că aceste statistici ascund o 
realitate și mai dură, și anume aceea în care 
PIB-ul pe cap de locuitor scade, pragul 
sărăciei scăzând, de asemenea, ceea ce 
înseamnă că persoanele care până de 
curând erau considerate ca fiind în sărăcie, 
în prezent se consideră că au ieșit din 
sărăcie;

11. regretă faptul că numărul persoanelor 
expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială a crescut în cele patru
țări; subliniază faptul că numai în cursul 
ultimilor trei ani, cifrele arată că proporția 
de persoane expuse riscului de sărăcie sau 
de excluziune socială s-a ridicat la 26 % în 
Grecia și la 15 % în Irlanda; constată, în 
plus, că aceste statistici ascund o realitate 
și mai dură, și anume aceea în care PIB-ul 
pe cap de locuitor scade, pragul sărăciei 
scăzând, de asemenea, ceea ce înseamnă că 
persoanele care până de curând erau 
considerate ca fiind în sărăcie, în prezent se 
consideră că au ieșit din sărăcie;

Or. en

Amendamentul 144
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. regretă faptul că numărul persoanelor 
expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială a crescut în cele patru 
țări; subliniază că numai în cursul ultimilor 
trei ani, cifrele arată că proporția de 
persoane expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială s-a ridicat la 26 % în 

11. regretă faptul că numărul persoanelor 
expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială a crescut în Grecia, 
Irlanda și Cipru; subliniază faptul că 
numai în cursul ultimilor trei ani, cifrele 
arată că proporția de persoane expuse 
riscului de sărăcie sau de excluziune 
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Portugalia și la 15 % în Irlanda; constată, 
în plus, că aceste statistici ascund o 
realitate și mai dură, și anume aceea în care 
PIB-ul pe cap de locuitor scade, pragul 
sărăciei scăzând, de asemenea, ceea ce 
înseamnă că persoanele care până de 
curând erau considerate ca fiind în sărăcie, 
în prezent se consideră că au ieșit din 
sărăcie;

socială s-a ridicat la 15 % în Irlanda, în 
timp ce în Portugalia a scăzut de la 26 % 
la 25,3 % între 2008 și 2012, conform 
cifrelor Eurostat; constată, în plus, că 
aceste statistici ascund o realitate și mai 
dură, și anume aceea în care PIB-ul pe cap 
de locuitor scade, pragul sărăciei scăzând, 
de asemenea, ceea ce înseamnă că 
persoanele care până de curând erau 
considerate ca fiind în sărăcie, în prezent se 
consideră că au ieșit din sărăcie;

Or. pt

Amendamentul 145
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază faptul că adâncirea 
sărăciei, a excluziunii și a nesiguranței în 
rândul marii majorități a populației din 
țările care fac parte din program se 
reflectă într-o creștere abruptă a 
bunăstării unei mici părți a populației; de 
exemplu, în Irlanda, profiturile au crescut 
din 2007 cu 21 % și, potrivit inspectorilor 
fiscali irlandezi, numărul de persoane 
care câștigă peste 500 000 de euro pe an a 
crescut la 3 443 în 2012, cu un venit 
cumulat de 1,8 miliarde de euro, în timp 
ce peste un milion de contribuabili din 
totalul de 2,16 milioane au avut venituri 
sub 30 000 de euro; în mod similar, în 
Portugalia, 75 % dintre pensionari 
primesc pensii mai mici de 419,22 de 
euro, pe când cei 870 de milionari 
portughezi și-au sporit averile cu 
7,5 miliarde de euro începând din 2012;

Or. en
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Amendamentul 146
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. constată, cu îngrijorare, faptul că s-
au amplificat situațiile de foamete și de 
malnutriție, că în rândul multor familii s-
au întrerupt serviciile de alimentare cu 
apă, lumină și gaz, că mulți cetățeni și-au 
pierdut locuințele (prin cedarea către 
bancă sau prin evacuare), că au crescut 
situațiile în care familiile nu mai au bani 
pentru a plăti creșa, grădinița sau azilul 
de bătrâni, că pentru mii de copii singura 
masă din zi este cea pusă la dispoziție de 
școală, că au crescut în mod drastic 
numărul de cereri de ajutor către 
instituțiile cu competență în domeniul 
social și că acestea nu dispun de condițiile 
necesare pentru a răspunde pozitiv la 
numărul din ce în ce mai mare de cereri și 
că mijloacele publice pentru investiții în 
grupurile expuse riscului de sărăcie sunt 
din ce în ce mai puține;

Or. pt

Amendamentul 147
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. salută faptul că, în aceste studii, 
Comisia a recunoscut că numai o puternică 
inversare a tendințelor actuale, va permite 
să se atingă obiectivele Strategiei Europa 
2020;

12. salută faptul că, în aceste studii, 
Comisia a recunoscut că numai o puternică 
inversare a tendințelor actuale, va permite 
să se atingă obiectivele Strategiei Europa 
2020; cu toate acestea, consideră că aceste 
obiective sunt insuficiente și sugerează ca 
obiectivul să fie eradicarea completă a 
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sărăciei;

Or. en

Amendamentul 148
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. salută faptul că, în aceste studii, 
Comisia a recunoscut că numai o puternică 
inversare a tendințelor actuale, va permite 
să se atingă obiectivele Strategiei Europa 
2020;

12. salută faptul că, în aceste studii, 
Comisia a recunoscut că numai o puternică 
inversare a tendințelor actuale va permite 
să se atingă obiectivele Strategiei Europa 
2020 la nivelul întregii UE;

Or. en

Amendamentul 149
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. regretă faptul că, cel puțin pentru 
Grecia, Irlanda și Portugalia, programele 
au inclus un număr de recomandări 
detaliate în ceea ce privește reforma 
sistemului de sănătate și reduceri ale 
cheltuielilor, în pofida faptului că 
articolul 168 alineatul (7) din TFUE 
interzice o astfel de intervenție;

13. regretă faptul că, cel puțin pentru 
Grecia, Irlanda și Portugalia, programele 
au inclus un număr de recomandări 
detaliate în ceea ce privește reforma 
sistemului de sănătate și reduceri ale 
cheltuielilor, în pofida faptului că 
articolul 168 alineatul (7) din TFUE 
interzice o astfel de intervenție; remarcă 
exemplul Irlandei, unde o reducere 
suplimentară de 618 milioane de euro va 
fi aplicată sectorului serviciilor de 
îngrijire a sănătății în 2014; subliniază
faptul că acest lucru reprezintă un pericol 
pentru sănătatea și siguranța pacienților, 
întrucât spitalele au pierdut deja 20 % din 
buget începând cu 2009;
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Or. en

Amendamentul 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. regretă faptul că, cel puțin pentru 
Grecia, Irlanda și Portugalia, programele 
au inclus un număr de recomandări 
detaliate în ceea ce privește reforma 
sistemului de sănătate și reduceri ale 
cheltuielilor, în pofida faptului că 
articolul 168 alineatul (7) din TFUE 
interzice o astfel de intervenție;

13. regretă faptul că, cel puțin pentru 
Grecia, Irlanda și Portugalia, programele 
au inclus un număr de recomandări 
detaliate în ceea ce privește reforma 
sistemului de sănătate și reduceri ale 
cheltuielilor, ceea ce are un impact 
important asupra calității și a 
accesibilității universale a serviciilor 
sociale, în special în sectorul serviciilor de 
îngrijire a sănătății și de asistență socială, 
în pofida faptului că articolul 168 
alineatul (7) din TFUE interzice o astfel de 
intervenție;

Or. en

Amendamentul 151
Marije Cornelissen, Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. regretă faptul că, cel puțin pentru 
Grecia, Irlanda și Portugalia, programele 
au inclus un număr de recomandări 
detaliate în ceea ce privește reforma 
sistemului de sănătate și reduceri ale 
cheltuielilor, în pofida faptului că 
articolul 168 alineatul (7) din TFUE 
interzice o astfel de intervenție;

13. regretă faptul că, cel puțin pentru 
Grecia, Irlanda și Portugalia, programele 
au inclus un număr de recomandări 
detaliate în ceea ce privește reforma 
sistemului de sănătate și reduceri ale 
cheltuielilor, ceea ce a generat un număr 
alarmant de persoane fără asigurare de 
sănătate sau fără acces la protecție 
socială;
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Or. en

Amendamentul 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. regretă lipsa unei abordări axate pe 
identificarea deficiențelor din sistemele de 
sănătate, precum și adoptarea deciziei de 
aplicare a unor reduceri generalizate ale 
bugetelor de sănătate; atrage atenția 
asupra faptului că introducerea 
sistemului de coplată ar putea determina 
o ezitare a pacienților de a face apel la 
serviciile medicale și plasarea sarcinii 
financiare asupra gospodăriilor; 
avertizează asupra faptului că reducerile 
salariale în cazul personalului din 
sistemul de sănătate pot avea un efect 
negativ asupra siguranței pacienților și 
pot determina migrarea specialiștilor din 
sistemul de sănătate;

Or. en

Amendamentul 153
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. își exprimă profunda îngrijorare în 
legătură cu reducerile aplicate 
indemnizațiilor de asigurări sociale de 
sănătate și compensării medicamentelor 
în sistemul public, fapt care în anumite 
țări a schimbat radical natura universală 
a sistemului în interesul altor metode mai 
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asigurabile sau mai comerciale; de 
asemenea, subliniază faptul că multe 
studii și cercetări arată că sistemul 
discriminatoriu de coplată, uneori chiar 
în ceea ce privește serviciile de bază, cum 
ar fi serviciile de urgență sau accesul la 
medicamente al persoanelor cu boli 
cronice, împiedică în realitate mulți 
cetățeni să beneficieze de servicii sociale 
sau medicale de bază; ia act de faptul că 
măsurile au afectat grav, de asemenea, 
persoanele care lucrează în domeniul 
sănătății; prin urmare, s-a înregistrat o 
degradare a drepturilor fundamentale ale 
omului prin obstacole economice;

Or. en

Amendamentul 154
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. regretă faptul că reducerile 
serviciilor în domeniul învățământului 
pentru copiii cu nevoi speciale au un efect 
negativ deosebit asupra oportunităților de 
viață ale acestora și că un astfel de impact 
negativ la o vârstă fragedă nu mai poate fi 
contracarat;

Or. en

Amendamentul 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 13 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

13b. reiterează faptul că articolul 12 din 
Pactul internațional cu privire la 
drepturile economice, sociale și culturale 
(PIDESC) prevede dreptul oricărei 
persoane la cel mai înalt standard posibil 
de sănătate fizică și psihică; ia act de 
faptul că toate cele patru țări sunt 
semnatare ale pactului și că acestea au 
recunoscut astfel dreptul la sănătate al 
oricărei persoane; constată că, în Grecia 
și în Portugalia, dreptul la sănătate este 
recunoscut prin constituție; își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu faptul că, 
potrivit EU-SILC, toate cele patru țări s-
au confruntat cu o creștere a nevoilor 
medicale nesatisfăcute în perioada 2008-
2011; regretă decizia Portugaliei și a 
Irlandei de a reduce domeniul de aplicare 
a prestațiilor sociale prevăzute prin lege și 
a serviciilor furnizate;

Or. en

Amendamentul 156
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 14 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. regretă reducerile de resurse 
destinate asigurării unei existențe 
autonome a persoanelor cu handicap;

Or. en

Amendamentul 157
Alejandro Cercas
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Proiect de aviz
Punctul 15 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. subliniază faptul că adâncirea 
sărăciei sociale din cele patru țări 
generează, de asemenea, o creștere a 
solidarității în rândul grupurilor celor 
mai vulnerabile, mulțumită eforturilor 
întreprinderilor private, rețelelor familiale 
și organizațiilor umanitare; subliniază 
faptul că acest tip de intervenție nu ar 
trebui să devină soluția structurală a 
problemei, chiar dacă atenuează situația 
persoanelor celor mai defavorizate și 
dovedește calitățile cetățeniei europene;

Or. en

Amendamentul 158
Marije Cornelissen, Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 15 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. regretă faptul că troica a exercitat 
presiuni puternice asupra autorităților 
naționale pentru a pune capăt 
moratoriului privind evacuările 
locuitorilor victime, deși persoanele în 
cauză fuseseră afectate în mod grav de 
criză și de măsurile de austeritate și, prin 
urmare, nu aveau posibilitatea de a 
suporta costurile propriilor credite 
ipotecare; recomandă statelor membre și 
autorităților locale să instituie politici 
neutre privind locuințele care să 
încurajeze locuințele sociale și ieftine, să 
abordeze problema lipsei de locuințe și să 
pună în aplicare politici eficiente de 
prevenire pentru a reduce numărul 
cazurilor de evacuare;
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Or. en

Amendamentul 159
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 15 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15c. constată cu îngrijorare creșterea 
progresivă a coeficientului Gini [1] în 
Grecia, Spania, Irlanda și Portugalia, 
contrar tendinței generale de diminuare 
în zona euro, ceea ce indică o creștere 
considerabilă a discrepanțelor în 
distribuția veniturilor țărilor în ajustare;

[1] Conform cifrelor Eurostat, în 
Portugalia coeficientul Gini a crescut 
progresiv, ajungând de la 33,7 în 2009, la 
34,2 în 2011 și 34,5 în 2012.

Or. pt

Amendamentul 160
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. salută faptul că numărul elevilor care 
părăsesc prematur sistemul de învățământ 
este în scădere în cele patru țări; constată, 
cu toate acestea, că acest lucru este 
explicat parțial de dificultatea cu care se 
confruntă tinerii în găsirea unui loc de 
muncă;

16. salută faptul că numărul elevilor care 
părăsesc prematur sistemul de învățământ 
este în scădere în cele patru țări; constată, 
cu toate acestea, că acest lucru s-ar putea
explica parțial prin dificultatea cu care se 
confruntă tinerii în găsirea unui loc de 
muncă;

Or. pt
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Amendamentul 161
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. salută faptul că numărul elevilor care 
părăsesc prematur sistemul de învățământ 
este în scădere în cele patru țări; constată, 
cu toate acestea, că acest lucru este explicat 
parțial de dificultatea cu care se confruntă 
tinerii în găsirea unui loc de muncă;

16. salută faptul că numărul elevilor care 
părăsesc prematur sistemul de învățământ 
este în scădere în cele patru țări; constată, 
cu toate acestea, că acest lucru este explicat 
parțial de dificultățile cu care se confruntă 
tinerii în găsirea unui loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 162
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 16 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16a. constată, cu îngrijorare, faptul că s-
au agravat în mod semnificativ reducerile 
la nivelul finanțării publice acordate 
învățământului primar și secundar –
inclusiv prin disponibilizarea a zeci de mii 
de profesori în toate țările – ceea ce are 
implicații concrete asupra calității 
învățământului și asupra resurselor 
materiale și umane din aceste țări; 
constată că aceste măsuri au drept 
consecință creșterea numărului de elevi 
din fiecare clasă, reorganizarea 
programei de învățământ, fuziunea și 
aglomerarea școlilor, închiderea unor 
școli din regiuni ultraperiferice și zone 
rurale, privând astfel mulți tineri de 
accesul la educație publică; subliniază că 
această situație reprezintă cauza înlocuirii 
din ce în ce mai pregnante a 
învățământului public cu cel privat, la 
care au acces doar câțiva, ceea ce duce la 
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creșterea discrepanțelor sociale între 
elevi;

Or. pt

Amendamentul 163
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. salută faptul că numărul persoanelor 
care ajung la nivelul de învățământ 
superior a crescut în toate cele patru țări; 
constată, cu toate acestea, că acest lucru 
este explicat în parte de necesitatea 
tinerilor de a-și îmbunătăți șansele viitoare 
de angajare pe piața muncii;

17. salută faptul că numărul persoanelor 
care ajung la nivelul de învățământ 
superior a crescut în toate cele patru țări; 
constată, cu toate acestea, că acest lucru s-
ar putea datora în parte necesității
tinerilor de a-și îmbunătăți șansele viitoare 
de angajare pe piața muncii;

Or. pt

Amendamentul 164
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. salută faptul că numărul persoanelor 
care ajung la nivelul de învățământ 
superior a crescut în toate cele patru țări; 
constată, cu toate acestea, că acest lucru 
este explicat în parte de necesitatea 
tinerilor de a-și îmbunătăți șansele viitoare 
de angajare pe piața muncii;

17. salută faptul că numărul persoanelor 
care ajung la nivelul de învățământ 
superior a crescut în unele dintre țările 
unde a avut loc intervenția de 
salvare;constată, cu toate acestea, că acest 
lucru este explicat în parte de necesitatea 
tinerilor de a-și îmbunătăți șansele viitoare 
de angajare pe piața muncii; subliniază 
faptul că, în Portugalia, s-a înregistrat o 
reducere a numărului de studenți înscriși 
în învățământul superior pentru al 
cincilea an consecutiv, situație strâns 
legată de creșterea taxelor de studiu și a 
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costurilor aferente, precum și de limitarea 
severă a accesului la măsuri sociale în 
domeniul educației;

Or. pt

Amendamentul 165
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. salută faptul că numărul persoanelor 
care ajung la nivelul de învățământ 
superior a crescut în toate cele patru țări; 
constată, cu toate acestea, că acest lucru 
este explicat în parte de necesitatea 
tinerilor de a-și îmbunătăți șansele viitoare 
de angajare pe piața muncii;

17. salută faptul că numărul persoanelor 
care ajung la nivelul de învățământ 
superior a crescut în toate cele patru țări; 
constată că acest lucru este explicat în parte 
de necesitatea tinerilor de a-și îmbunătăți 
șansele viitoare de angajare pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 166
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. regretă faptul că, în ceea ce privește 
sistemele de învățământ, calitatea 
acestora nu urmează această linie 
pozitivă, deoarece nivelul calității 
sistemelor celor patru țări care fac parte 
din program se situează sub media UE; 
reamintește nevoia urgentă de a 
reinstaura sisteme de formare 
profesională de calitate cu un grad ridicat 
de legitimitate socială, deoarece aceasta 
este una dintre cele mai bune căi de 
îmbunătățire a șanselor tinerilor de găsire 
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a unui loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 167
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. subliniază faptul că, pentru ca 
învățământul să fie cu adevărat accesibil 
tuturor, acesta ar trebui să fie public, 
gratuit și gestionat în mod democratic;

Or. en

Amendamentul 168
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. cu toate acestea, își exprimă 
profunda îngrijorare față de faptul că 
menținerea sau agravarea respectivei 
situații sociale și economice ar putea 
accentua problema persoanelor care nu 
sunt încadrate profesional și care nu 
urmează un program de educație sau de 
formare și problema creșterii 
inegalităților educaționale;

Or. el

Amendamentul 169
Marian Harkin
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Proiect de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. regretă efectele negative ale 
emigrării în masă a tinerilor, în special 
consecințele sociale și economice ale 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 170
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 17 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17b. ia act cu îngrijorare de tendința de 
diminuare a numărului de elevi 
înmatriculați în sistemul de învățământ de 
la începutul crizei și de faptul că, de 
exemplu, Portugalia are unul dintre cele 
mai ridicate procentaje de tineri care 
doresc să își continue studiile, dar care nu 
își permit să le plătească (38 %)[1];

[1] „De la educație la ocuparea forței de 
muncă: încadrarea pe piața forței de 
muncă a tinerilor din Europa”, Centrul 
de guvernare McKinsey, 2013 (Education 
to Employment: Getting Europe's Youth 
into Work, McKinsey Center for 
Government, 2013).

Or. pt

Amendamentul 171
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 18
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Proiectul de aviz Amendamentul

18. regretă faptul că programele impuse 
celor patru țări permit societăților să 
renunțe la contractele colective de muncă 
și să revizuiască acordurile salariale 
sectoriale ceea ce afectează direct 
structura și valorile contractele colective 
de muncă prevăzute în respectivele 
constituțiile naționale; ia act de faptul că 
acest lucru a avut ca rezultat o cerere din 
partea Comitetului de experți al OIM, 
adresată Greciei, de a restabili dialogul 
social, iar, în cazul Portugaliei, o cerere 
adresată Curții Constituționale de a anula 
anumite măsuri legislative; subliniază că 
această situație dezgustătoare este 
consecința unor reforme structurale 
limitate care implică exclusiv 
dereglementarea relațiilor de muncă și 
reduceri salariale cu orice preț, ceea ce 
este în contradicție clară cu obiectivele 
generale ale UE și politicile Strategiei 
Europa 2020;

18. recunoaște faptul că programele 
impuse celor patru țări permit societăților 
să renunțe la contractele colective de 
muncă și să revizuiască acordurile salariale 
sectoriale; ia act de faptul că acest lucru a 
avut ca rezultat o cerere din partea 
Comitetului de experți al OIM, adresată 
Greciei, de a restabili dialogul social, iar, 
în cazul Portugaliei, o cerere adresată 
Curții Constituționale de a anula anumite 
măsuri legislative; subliniază faptul că 
această situație ar trebui să fie doar o 
derogare provizorie și că negocierile 
colective și dialogul social ar trebui 
reinstituite, în conformitate cu legislația și 
cu practicile de la nivel național;

Or. en

Amendamentul 172
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. regretă faptul că programele impuse 
celor patru țări permit societăților să 
renunțe la contractele colective de muncă 
și să revizuiască acordurile salariale 
sectoriale ceea ce afectează direct structura 
și valorile contractele colective de muncă 
prevăzute în respectivele constituțiile 
naționale; ia act de faptul că acest lucru a 
avut ca rezultat o cerere din partea 
Comitetului de experți al OIM, adresată 

18. regretă faptul că programele impuse 
celor patru țări permit societăților să 
renunțe la contractele colective de muncă 
și să revizuiască acordurile salariale 
sectoriale ceea ce afectează direct structura 
și valorile contractele colective de muncă 
prevăzute în respectivele constituțiile 
naționale; ia act de faptul că acest lucru a 
avut ca rezultat o cerere din partea 
Comitetului de experți al OIM, adresată 
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Greciei, de a restabili dialogul social, iar, 
în cazul Portugaliei, o cerere adresată 
Curții Constituționale de a anula anumite 
măsuri legislative; subliniază că această 
situație dezgustătoare este consecința unor 
reforme structurale limitate care implică 
exclusiv dereglementarea relațiilor de 
muncă și reduceri salariale cu orice preț, 
ceea ce este în contradicție clară cu 
obiectivele generale ale UE și politicile 
Strategiei Europa 2020;

Greciei, de a restabili dialogul social, iar, 
în cazul Portugaliei, o cerere adresată 
Curții Constituționale de a anula anumite 
măsuri legislative; subliniază că această 
situație dezgustătoare este consecința unor 
reforme structurale limitate care implică 
exclusiv dereglementarea relațiilor de 
muncă și reduceri salariale, ceea ce este în 
contradicție clară cu obiectivele generale 
ale UE și politicile Strategiei Europa 2020 
pentru perioade de dezvoltare economică 
normală;

Or. fi

Amendamentul 173
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. regretă faptul că programele impuse 
celor patru țări permit societăților să 
renunțe la contractele colective de muncă 
și să revizuiască acordurile salariale 
sectoriale ceea ce afectează direct structura 
și valorile contractele colective de muncă 
prevăzute în respectivele constituțiile
naționale; ia act de faptul că acest lucru a 
avut ca rezultat o cerere din partea 
Comitetului de experți al OIM, adresată 
Greciei, de a restabili dialogul social, iar, 
în cazul Portugaliei, o cerere adresată 
Curții Constituționale de a anula anumite 
măsuri legislative; subliniază că această 
situație dezgustătoare este consecința unor 
reforme structurale limitate care implică 
exclusiv dereglementarea relațiilor de 
muncă și reduceri salariale cu orice preț, 
ceea ce este în contradicție clară cu 
obiectivele generale ale UE și politicile 
Strategiei Europa 2020;

18. regretă faptul că programele impuse 
celor patru țări permit societăților să 
renunțe la contractele colective de muncă 
și să revizuiască acordurile salariale 
sectoriale ceea ce afectează direct structura 
și valorile contractelor colective de muncă 
prevăzute în respectivele constituții
naționale; ia act de faptul că acest lucru a 
avut ca rezultat o cerere din partea 
Comitetului de experți al OIM, adresată 
Greciei, de a restabili dialogul social, iar, 
în cazul Portugaliei, o cerere adresată 
Curții Constituționale de a anula anumite 
măsuri legislative; condamnă subminarea 
principiului de reprezentare colectivă prin 
extinderea dreptului de a încheia acorduri 
la nivel de întreprindere în condiții mai 
puțin favorabile la „asocieri de persoane” 
dubioase și nereprezentative, prin 
anularea reînnoirii automate a 
contractelor colective de muncă și/sau 
prin impunerea unor criterii mult mai 
stricte pentru prelungirea legală a 
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contractelor colective de muncă, fapt care 
a determinat scăderea substanțială a 
numărului contractelor colective în 
vigoare în Grecia și Portugalia și 
reducerea dramatică a dinamicii 
salariale; condamnă reducerea salariilor 
minime în Grecia și înghețarea salariilor 
nominale minime în Portugalia; 
subliniază că această situație dezgustătoare 
este consecința transmiterii puterii 
decizionale numai către actori economici 
și financiari, fără ca aceștia să fie 
constrânși în vreun fel de acquis-ul social 
european și internațional, generând astfel 
politici care sunt în contradicție clară cu 
obiectivele generale ale UE și politicile 
Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 174
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. regretă faptul că programele impuse 
celor patru țări permit societăților să 
renunțe la contractele colective de muncă 
și să revizuiască acordurile salariale 
sectoriale ceea ce afectează direct structura 
și valorile contractele colective de muncă 
prevăzute în respectivele constituțiile 
naționale; ia act de faptul că acest lucru a 
avut ca rezultat o cerere din partea 
Comitetului de experți al OIM, adresată 
Greciei, de a restabili dialogul social, iar, 
în cazul Portugaliei, o cerere adresată 
Curții Constituționale de a anula anumite 
măsuri legislative; subliniază că această 
situație dezgustătoare este consecința unor 
reforme structurale limitate care implică 
exclusiv dereglementarea relațiilor de 
muncă și reduceri salariale cu orice preț, 

18. regretă faptul că programele impuse 
celor patru țări permit societăților să 
renunțe la contractele colective de muncă 
și să revizuiască acordurile salariale 
sectoriale ceea ce afectează direct structura 
și valorile contractele colective de muncă 
prevăzute în respectivele constituțiile 
naționale; ia act de faptul că acest lucru a 
avut ca rezultat o cerere din partea 
Comitetului de experți al OIM, adresată 
Greciei, de a restabili dialogul social; 
subliniază că această situație este 
consecința unor reforme structurale 
limitate care implică exclusiv 
dereglementarea relațiilor de muncă și 
reduceri salariale, ceea ce contrazice
obiectivele generale ale UE și politicile 
Strategiei Europa 2020;
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ceea ce este în contradicție clară cu
obiectivele generale ale UE și politicile 
Strategiei Europa 2020;

Or. pt

Amendamentul 175
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. regretă faptul că programele impuse 
celor patru țări permit societăților să 
renunțe la contractele colective de muncă 
și să revizuiască acordurile salariale 
sectoriale ceea ce afectează direct structura 
și valorile contractele colective de muncă 
prevăzute în respectivele constituțiile
naționale; ia act de faptul că acest lucru a 
avut ca rezultat o cerere din partea 
Comitetului de experți al OIM, adresată 
Greciei, de a restabili dialogul social, iar, 
în cazul Portugaliei, o cerere adresată 
Curții Constituționale de a anula anumite 
măsuri legislative; subliniază că această 
situație dezgustătoare este consecința unor 
reforme structurale limitate care implică 
exclusiv dereglementarea relațiilor de 
muncă și reduceri salariale cu orice preț, 
ceea ce este în contradicție clară cu 
obiectivele generale ale UE și politicile 
Strategiei Europa 2020;

18. regretă faptul că partenerii sociali de 
la nivel național nu au fost consultați sau 
implicați în conceperea inițială a 
programelor și că troica nu s-a dovedit 
dispusă să se angajeze în mod 
semnificativ alături de partenerii sociali 
naționali; regretă faptul că programele 
impuse celor patru țări permit societăților 
să renunțe la contractele colective de 
muncă și să revizuiască acordurile salariale 
sectoriale ceea ce afectează direct structura 
și valorile contractelor colective de muncă 
prevăzute în respectivele constituții
naționale; ia act de faptul că acest lucru a 
avut ca rezultat o cerere din partea 
Comitetului de experți al OIM, adresată 
Greciei, de a restabili dialogul social, iar, 
în cazul Portugaliei, o cerere adresată 
Curții Constituționale de a anula anumite 
măsuri legislative; subliniază că această 
situație dezgustătoare este consecința unor 
reforme structurale limitate care implică 
exclusiv dereglementarea relațiilor de 
muncă și reduceri salariale cu orice preț, 
ceea ce este în contradicție clară cu 
obiectivele generale ale UE și politicile 
Strategiei Europa 2020;

Or. en



PE526.372v01-00 96/131 AM\1015492RO.doc

RO

Amendamentul 176
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 18 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18a. denunță faptul că troica a ignorat 
întru totul articolul 153 alineatul (5) din 
TFUE, care exclude orice intervenție a 
UE în chestiuni cum ar fi remunerația, 
dreptul la asociere, dreptul la grevă și 
dreptul la lock-out, precum și 
articolul 152 din TFUE, care prevede că 
„Uniunea recunoaște și promovează rolul 
partenerilor sociali la nivelul său, ținând 
seama de diversitatea sistemelor 
naționale. Aceasta facilitează dialogul 
dintre aceștia, respectându-le 
autonomia”; subliniază faptul că, 
dimpotrivă, troica a insistat asupra unor 
schimbări esențiale cu privire la sistemele 
naționale de stabilire a salariilor, vizând o 
descentralizare radicală a negocierilor 
colective și o restrângere clară a 
criteriilor de prelungire a contractelor 
colective de muncă;

Or. en

Amendamentul 177
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 18 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18a. subliniază că dinamizarea 
contractului colectiv de muncă reprezintă 
garanția fundamentală a echilibrului 
relațiilor de lucru și stâlpul funcționării 
democrației înseși;

Or. pt
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Amendamentul 178
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 18 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18a. sprijină sindicatele care refuză să 
accepte asumarea solidară a 
responsabilității pentru aplicarea 
măsurilor de austeritate prin acceptarea 
unor „reduceri mai echitabile” și insistă 
asupra rolului acestora de a exprima în 
mod independent interesele lucrătorilor 
prin respingerea neoliberalismului și a 
austerității;

Or. en

Amendamentul 179
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 18 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18a. constată că redefinirea relațiilor de 
muncă pe baza logicii devalorizării 
interne în punerea în aplicare a 
programelor de ajustare economică nu a 
produs rezultatele așteptate. S-a dovedit 
că reformele pe piața muncii sunt 
considerate mai reușite când elaborarea și 
aplicarea lor au loc cu ajutorul 
partenerilor sociali și în contextul 
dialogului social, respectând întotdeauna 
tradițiile naționale, întrucât doar astfel 
poate fi evitată segmentarea pieței muncii 
și poate fi atins obiectivul mult dorit ceea 
ce privește relațiile armonioase de muncă. 
Este clar că solicitarea de reforme și 
reducerile de pe piața muncii se justifică
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în contextul condițiilor socioeconomice în 
continuă schimbare, dar este evident că în 
același timp, trebuie asigurate drepturile 
fundamentale în muncă, cele 
reglementate la nivel național și 
european, în contextul atingerii 
obiectivelor de creștere economică și de
combatere a șomajului, respectând pe 
deplin principiile de bază ale muncii în 
condiții decente;

Or. el

Amendamentul 180
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 18 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18a. ia act de faptul că condițiile de 
asistență financiară au impus 
dezagregarea regimurilor existente de 
stabilire a salariilor fie prin desființarea 
totală a instituțiilor intersectoriale 
responsabile de stabilirea salariilor, ca în 
cazul Irlandei, fie printr-o continuă 
subminare a sistemelor existente de 
negociere colectivă sectorială; Aceste 
măsuri includ: anularea sau încetarea 
contractelor colective de muncă; 
facilitarea derogării unor contracte 
încheiate la nivelul firmelor față de 
contractele încheiate la nivel sectorial sau 
față de anumite dispoziții legislative, de 
exemplu, prin clauze de revizuire sau prin 
clauze de impreviziune sau, în general, 
prin acordarea întâietății contractelor 
încheiate la nivel de unitate față de cele
încheiate la nivel sectorial sau 
intersectorial; suspendarea așa-numitului 
„principiu al normei mai favorabile”, 
introducerea unor criterii mult mai 
restrictive pentru prelungirea contractelor 
colective; reducerea efectelor reziduale 
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ale contractelor colective expirate și 
posibilitatea, în continuare, ca 
reprezentanți ai angajaților din afara 
sindicatelor să încheie contracte colective 
la nivel de unitate;

Or. en

Amendamentul 181
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 18 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18a. ia act de faptul că un acord de 
concertare socială intitulat „Angajament 
pentru creștere economică, pentru 
competitivitate și pentru ocuparea forței 
de muncă” a fost semnat în Portugalia, în 
ianuarie 2012, de către toți partenerii 
sociali și de guvern;

Or. en

Amendamentul 182
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 18 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18a. reamintește că nu există o soluție 
unică, aplicabilă tuturor statelor membre;

Or. pt

Amendamentul 183
Alejandro Cercas
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Proiect de aviz
Punctul 18 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18b. își exprimă profunda îngrijorare în 
legătură cu slăbirea dialogului social, 
care a determinat pierderi masive de 
lucrători semnatari ai contractelor 
colective de muncă, în unele țări această 
pierdere reprezentând mai mult de 70 % 
din numărul total cunoscut înainte de 
recomandările troicăi;

Or. en

Amendamentul 184
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 18 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18b. subliniază că măsurile de austeritate 
impuse de troici și puse în practică de 
guverne au condus, în domeniul sanitar, 
la închiderea serviciilor și a instituțiilor 
spitalicești, la eliminarea sau reducerea 
îngrijirilor în regim ambulatoriu și, prin 
urmare, la reducerea dimensiunii 
preventive și a accesului la diagnostic, la 
retragerea sprijinului de transport acordat 
pacienților – ceea ce implică faptul că 
aceștia nu beneficiază de consultații și
tratamente indispensabile -, la creșterea 
drastică a taxelor plătite în sistemul 
sanitar public, măsuri ce au avut drept 
consecință restricționarea accesului la 
serviciile sanitare publice;

Or. pt
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Amendamentul 185
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 18 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18b. consideră că măsurile prezentate de 
troică în vederea restricționării 
contractului colectiv de muncă și a 
reducerii salariilor nu reprezintă o formă 
eficientă de combatere a discrepanțelor 
sau de promovare a creșterii economice; 
consideră că abordarea bazată pe reduceri 
salariale, cu obiectivul de a potența 
creșterea exporturilor, a provocat o 
depreciere a consumului intern și a 
afectat, de asemenea, creșterea 
economică;

Or. pt

Amendamentul 186
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 18 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18c. conchide că obiectivele Strategiei 
UE 2020 privind ocuparea forței de 
muncă și combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale sunt mai departe ca 
niciodată de a fi îndeplinite, nu numai 
datorită situației economice, ci și datorită 
reducerilor dure impuse de programele 
troicăi; subliniază faptul că FMI s-a 
pronunțat recent că este posibil ca 
politicile de austeritate să fi mers prea 
departe (întrucât au frânat în mod evident 
creșterea economică și au acutizat 
creșterea șomajului) și că președintele 
Comisiei ONU pentru drepturile 
economice, sociale și culturale susține că 
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austeritatea reprezintă un mijloc de 
descurajare a creșterii economice și 
împiedică astfel exercitarea drepturilor 
economice și sociale;

Or. en

Amendamentul 187
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 18 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18c. subliniază că șomajul, diminuarea 
ajutorului social, sărăcia și lipsa 
perspectivelor sunt unele dintre cauzele 
care stau la baza apariției sau a agravării 
situațiilor de depresie care pot duce la 
tentative de suicid; constată că 
degradarea condițiilor de lucru și natura 
din ce în ce mai precară a ocupării forței 
de muncă determină creșterea factorilor 
psihosociali și creșterea depresiei în 
rândul lucrătorilor;

Or. pt

Amendamentul 188
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 19

Proiectul de aviz Amendamentul

19. solicită Comisiei să realizeze un studiu 
detaliat cu privire la consecințele sociale și 
economice ale programelor de ajustare în 
cele patru țări pentru a oferi o înțelegere 
precisă a daunelor pe termen scurt și pe 
termen lung aduse sistemelor de protecție 
socială, în special în ceea ce privește lupta 

19. solicită Comisiei să realizeze un studiu 
detaliat cu privire la consecințele sociale și 
economice ale crizei economice și ale 
programelor de ajustare în cele patru țări 
pentru a oferi o înțelegere precisă a 
daunelor pe termen scurt și pe termen lung 
aduse sistemelor de protecție socială, în 
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împotriva sărăciei, menținerea dialogului 
social adecvat și a echilibrului între 
flexibilitate și securitate în relațiile de 
muncă; invită Comisia să facă apel la 
organele sale consultative la elaborarea 
acestui studiu, precum și la Comitetul 
pentru ocuparea forței de muncă și 
Comitetul pentru protecție socială; 
sugerează ca CESE fi invitat să elaboreze 
un raport specific;

special în ceea ce privește lupta împotriva 
sărăciei, menținerea dialogului social 
adecvat și a echilibrului între flexibilitate și 
securitate în relațiile de muncă; invită 
Comisia să facă apel la organele sale 
consultative la elaborarea acestui studiu, 
precum și la Comitetul pentru ocuparea 
forței de muncă și Comitetul pentru 
protecție socială; sugerează ca CESE să fie
invitat să elaboreze un raport specific;

Or. fi

Amendamentul 189
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 19

Proiectul de aviz Amendamentul

19. solicită Comisiei să realizeze un studiu 
detaliat cu privire la consecințele sociale și 
economice ale programelor de ajustare în 
cele patru țări pentru a oferi o înțelegere 
precisă a daunelor pe termen scurt și pe 
termen lung aduse sistemelor de protecție 
socială, în special în ceea ce privește lupta 
împotriva sărăciei, menținerea dialogul 
social adecvat și a echilibrului între 
flexibilitate și securitate în relațiile de 
muncă; invită Comisia să facă apel la 
organele sale consultative la elaborarea 
acestui studiu, precum și la Comitetul 
pentru ocuparea forței de muncă și 
Comitetul pentru protecție socială;
sugerează ca CESE fi invitat să elaboreze 
un raport specific;

19. solicită Comisiei să realizeze un studiu 
detaliat cu privire la consecințele sociale și 
economice ale programelor de ajustare în 
cele patru țări pentru a oferi o înțelegere 
precisă a daunelor pe termen scurt și pe 
termen lung aduse sistemelor de ocupare a 
forței de muncă și de protecție socială, în 
special în ceea ce privește lupta împotriva 
sărăciei, menținerea dialogul social adecvat 
și a echilibrului între flexibilitate și 
securitate în relațiile de muncă; invită 
Comisia să facă apel la organele sale 
consultative la elaborarea acestui studiu, 
precum și la Comitetul pentru ocuparea 
forței de muncă și Comitetul pentru 
protecție socială; sugerează ca CESE să fie
invitat să elaboreze un raport specific;

Or. pt

Amendamentul 190
Verónica Lope Fontagné
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Proiect de aviz
Punctul 19

Proiectul de aviz Amendamentul

19. solicită Comisiei să realizeze un studiu 
detaliat cu privire la consecințele sociale și 
economice ale programelor de ajustare în 
cele patru țări pentru a oferi o înțelegere 
precisă a daunelor pe termen scurt și pe 
termen lung aduse sistemelor de protecție 
socială, în special în ceea ce privește lupta 
împotriva sărăciei, menținerea dialogul 
social adecvat și a echilibrului între 
flexibilitate și securitate în relațiile de 
muncă; invită Comisia să facă apel la 
organele sale consultative la elaborarea 
acestui studiu, precum și la Comitetul 
pentru ocuparea forței de muncă și 
Comitetul pentru protecție socială; 
sugerează ca CESE fi invitat să elaboreze 
un raport specific;

19. solicită Comisiei să realizeze un studiu 
detaliat cu privire la consecințele sociale și 
economice ale programelor de ajustare în 
cele patru țări pentru a oferi o înțelegere 
precisă pe termen scurt și pe termen lung a
sistemelor de protecție socială, în special în 
ceea ce privește lupta împotriva sărăciei, 
menținerea dialogul social adecvat și a 
echilibrului între flexibilitate și securitate 
în relațiile de muncă; invită Comisia să 
facă apel la organele sale consultative la 
elaborarea acestui studiu, precum și la 
Comitetul pentru ocuparea forței de muncă 
și Comitetul pentru protecție socială; 
sugerează ca CESE să fie invitat să 
elaboreze un raport specific;

Or. es

Amendamentul 191
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proiect de aviz
Punctul 19

Proiectul de aviz Amendamentul

19. solicită Comisiei să realizeze un studiu 
detaliat cu privire la consecințele sociale și 
economice ale programelor de ajustare în 
cele patru țări pentru a oferi o înțelegere 
precisă a daunelor pe termen scurt și pe 
termen lung aduse sistemelor de protecție 
socială, în special în ceea ce privește lupta 
împotriva sărăciei, menținerea dialogul
social adecvat și a echilibrului între 
flexibilitate și securitate în relațiile de 
muncă; invită Comisia să facă apel la 
organele sale consultative la elaborarea 
acestui studiu, precum și la Comitetul 

19. solicită Comisiei să realizeze un studiu 
detaliat cu privire la consecințele sociale și 
economice ale programelor de ajustare în 
cele patru țări pentru a oferi o înțelegere 
precisă a efectelor pe termen scurt și pe 
termen lung aduse sistemelor de protecție 
socială, în special în ceea ce privește lupta 
împotriva sărăciei, menținerea dialogului
social adecvat și a echilibrului între 
flexibilitate și securitate în relațiile de 
muncă; invită Comisia să facă apel la 
organele sale consultative la elaborarea 
acestui studiu, precum și la Comitetul 
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pentru ocuparea forței de muncă și 
Comitetul pentru protecție socială; 
sugerează ca CESE fi invitat să elaboreze 
un raport specific;

pentru ocuparea forței de muncă și 
Comitetul pentru protecție socială; 
sugerează ca CESE să fie invitat să 
elaboreze un raport specific;

Or. en

Amendamentul 192
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 19 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia Europeană să elaboreze 
un raport detaliat referitor la încălcările 
spiritului și principiilor acquis-ului social 
european în țările care fac parte din 
program, în vederea propunerii unor 
măsuri de restaurare a acquis-ului social; 
insistă asupra faptului că partenerii 
naționali și europeni ar trebui să fie 
implicați îndeaproape în această acțiune 
prin dialogul social european;

Or. en

Amendamentul 193
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 19 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

19a. îndeamnă statele membre, în special 
pe cele cuprinse în memorandumul de 
înțelegere, să crească salariile și 
contribuțiile sociale, reinstaurând nivelul 
salariilor, al veniturilor și al drepturilor 
sociale furate, pentru a rezolva 
problemele sociale grave, a îmbunătăți 
cererea internă, a dinamiza activitatea 
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economică și a crea locuri de muncă mai 
multe și de o calitate mai bună; îndeamnă 
statele membre să adopte o politică de 
apărare și recuperare a serviciilor 
publice, în special în ceea ce privește 
funcțiile sociale ale statului, sporind 
resursele umane și materiale, ca element 
esențial pentru concretizarea drepturilor 
populațiilor lor;

Or. pt

Amendamentul 194
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 19 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

19a. subliniază faptul că în cazul Greciei 
au fost luate o mulțime de măsuri, care au 
implicat sacrificii fără precedent din 
partea poporului elen. În acest sens, 
îndeamnă UE să ajute să se asigure ca 
primele beneficii economice au un impact 
corespunzător asupra societății și a 
economiei reale a țării;

Or. el

Amendamentul 195
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 19 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

19b. subliniază importanța ca statele 
membre să examineze măsuri de 
renegociere a datoriilor publice – privind 
termenele, dobânzile și sumele de plată –, 
ceea ce ar putea ușura statele de povara 
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îndatorării, și să își canalizeze resursele 
pentru promovarea investițiilor productive 
și pentru crearea locurilor de muncă;

Or. pt

Amendamentul 196
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 19 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

19c. subliniază importanța convergenței 
politice între țări cu probleme similare 
pentru a opri spirala speculativă;

Or. pt

Amendamentul 197
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 19 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

19d. subliniază importanța aplicării 
politicilor bugetare de combatere a 
cheltuielilor în exces, bazate pe o 
componentă fiscală de creștere a 
impozitării dividendelor și a profitului și 
de reducere a sarcinii fiscale a 
lucrătorilor și a întreprinderilor mici și 
mijlocii, garantând suportul necesar 
funcționării eficiente a statelor;

Or. pt

Amendamentul 198
Sari Essayah
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Proiect de aviz
Punctul 20

Proiectul de aviz Amendamentul

20. invită Comisia să solicite OIM și 
Consiliul Europei să elaboreze rapoarte cu 
privire la eventualele măsuri corective și 
stimulente pentru a asigura respectarea 
deplină a Cartei sociale europene și a 
protocolului la acesta și a convențiilor 
fundamentale ale OIM, deoarece obligațiile 
care decurg din acestea au fost afectate de 
măsurile de ajustare bugetară și de 
reformele structurale impuse de troică;

20. invită Comisia să solicite OIM și 
Consiliul Europei să elaboreze rapoarte cu 
privire la eventualele măsuri corective și 
stimulente, finanțarea acestora și 
sustenabilitatea finanțelor publice, pentru 
a asigura respectarea deplină a Cartei 
sociale europene și a protocolului la acesta 
și a convențiilor fundamentale ale OIM, 
deoarece obligațiile care decurg din acestea 
au fost afectate de criza economică și de 
măsurile de ajustare bugetară și de 
reformele structurale impuse de troică, 
adoptate în vederea remedierii crizei;

Or. fi

Amendamentul 199
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 20

Proiectul de aviz Amendamentul

20. invită Comisia să solicite OIM și 
Consiliul Europei să elaboreze rapoarte cu 
privire la eventualele măsuri corective și 
stimulente pentru a asigura respectarea 
deplină a Cartei sociale europene și a 
protocolului la acesta și a convențiilor 
fundamentale ale OIM, deoarece 
obligațiile care decurg din acestea au fost 
afectate de măsurile de ajustare bugetară 
și de reformele structurale impuse de 
troică;

20. invită Comisia să solicite OIM și 
Consiliul Europei să elaboreze rapoarte cu 
privire la eventualele măsuri corective și 
stimulente pentru a asigura respectarea 
deplină a Cartei sociale europene și a 
protocolului la acesta și a convențiilor 
fundamentale ale OIM;

Or. es
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Amendamentul 200
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 20

Proiectul de aviz Amendamentul

20. invită Comisia să solicite OIM și 
Consiliul Europei să elaboreze rapoarte cu 
privire la eventualele măsuri corective și 
stimulente pentru a asigura respectarea 
deplină a Cartei sociale europene și a 
protocolului la acesta și a convențiilor 
fundamentale ale OIM, deoarece obligațiile 
care decurg din acestea au fost afectate de 
măsurile de ajustare bugetară și de 
reformele structurale impuse de troică;

20. invită Comisia să solicite OIM și 
Consiliul Europei să elaboreze rapoarte cu 
privire la eventualele măsuri corective și 
stimulente necesare pentru a asigura 
respectarea deplină a Cartei sociale 
europene și a protocolului la aceasta și a 
convențiilor fundamentale ale OIM, 
deoarece obligațiile care decurg din acestea 
au fost afectate de măsurile de ajustare 
bugetară și de reformele structurale impuse 
de troică;

Or. en

Amendamentul 201
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 20

Proiectul de aviz Amendamentul

20. invită Comisia să solicite OIM și 
Consiliul Europei să elaboreze rapoarte cu 
privire la eventualele măsuri corective și 
stimulente pentru a asigura respectarea 
deplină a Cartei sociale europene și a 
protocolului la acesta și a convențiilor 
fundamentale ale OIM, deoarece obligațiile 
care decurg din acestea au fost afectate de 
măsurile de ajustare bugetară și de 
reformele structurale impuse de troică;

20. invită Comisia să solicite OIM și 
Consiliul Europei să elaboreze rapoarte cu 
privire la eventualele măsuri corective și 
stimulente pentru a asigura respectarea 
deplină a Cartei sociale europene și a 
protocolului la aceasta și a convențiilor 
fundamentale ale OIM, deoarece obligațiile 
care decurg din acestea au fost afectate de 
măsurile de ajustare bugetară și de 
reformele structurale impuse de troică, 
inclusiv în ceea ce privește Convenția 
nr. 87 a OIM privind libertatea de 
asociere, Convenția nr. 94 a OIM privind 
includerea clauzelor de muncă în 
contractele publice sau Convenția nr. 98 a 
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OIM privind dreptul de a se organiza; 

Or. en

Amendamentul 202
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proiect de aviz
Punctul 20

Proiectul de aviz Amendamentul

20. invită Comisia să solicite OIM și 
Consiliul Europei să elaboreze rapoarte cu 
privire la eventualele măsuri corective și 
stimulente pentru a asigura respectarea 
deplină a Cartei sociale europene și a 
protocolului la acesta și a convențiilor 
fundamentale ale OIM, deoarece obligațiile 
care decurg din acestea au fost afectate de 
măsurile de ajustare bugetară și de 
reformele structurale impuse de troică;

20. invită OIM și Consiliul Europei să 
elaboreze rapoarte cu privire la eventualele 
măsuri și stimulente pentru îmbunătățirea 
situației sociale din aceste țări, ținând 
cont de Carta socială europeană și de 
protocolul la aceasta, precum și de 
convențiile fundamentale ale OIM, 
deoarece obligațiile care decurg din acestea 
au fost afectate de măsurile de ajustare 
bugetară și de reformele structurale impuse 
de troică;

Or. en

Amendamentul 203
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 20 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

20a. invită Comisia, în colaborare cu 
autoritățile naționale, să își asume 
inițiativele necesare pentru a ajuta în 
continuare țările care aplică programe de 
ajustare economică să valorifice la 
maximum șansele oferite de UE și prin 
intermediul fondurilor structurale pentru 
îmbunătățirea administrației publice și a 
educației, consolidarea ocupării forței de 
muncă, combaterea sărăciei, a șomajului 
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și a excluziunii sociale în beneficiul 
cetățenilor;

Or. el

Amendamentul 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 20 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

20a. subliniază că raportul OIM 
„Combaterea crizei forței de muncă din 
Portugalia” (Tackling the jobs crisis in 
Portugal), din noiembrie 2013, susține o 
strategie bazată pe crearea de locuri de 
muncă și pe investiții productive, pe 
menținerea locurilor de muncă și pe 
ajutorul acordat șomerilor și grupurilor 
vulnerabile, pe îmbunătățirea calității 
locurilor de muncă, pe protecția socială, 
pe creșterea salarială, pe dinamizarea și 
valorificarea contractului colectiv de 
muncă și pe dialogul social;

Or. pt

Amendamentul 205
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 20 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

20a. invită instituțiile competente ale UE 
să insiste asupra alocării speciale a unor 
resurse financiare corespunzătoare 
serviciilor din sectorul educației, în 
special serviciilor destinate copiilor cu 
nevoi speciale și persoanelor cu handicap 
și să insiste, de asemenea, asupra 
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reintroducerii resurselor necesare unei 
existențe autonome;

Or. en

Amendamentul 206
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 20 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

20b. invită Comisia să adopte măsuri, 
precum facilitarea accesului la finanțare, 
promovarea IMM-urilor care constituie 
coloana vertebrală a economiei europene
și care, de asemenea, joacă un rol central 
în economiile respectivelor țări. În acest 
sens, invită Comisia să examineze 
posibilitatea de introducere a unei „clauze 
de dezvoltare” în cadrul programelor de 
ajustare economică, întrucât lipsa de 
lichiditate, fiscalizarea ridicată și 
recesiunea prelungită care a fost 
observată în țările care aplică programe 
de ajustare economică au afectat 
semnificativ spiritul antreprenorial și prin 
urmare și cel la scară mică și medie și au 
dus la închiderea întreprinderilor sau 
mutarea acestora, având ca rezultat 
pierderea de locuri de muncă la scară 
largă.

Or. el

Amendamentul 207
Eleni Theocharous

Proiect de aviz
Punctul 21

Proiectul de aviz Amendamentul

21. invită UE să acorde sprijin, după o 21. invită UE să acorde sprijin, după o 
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evaluare, inclusiv prin resurse financiare, 
după caz, pentru recuperarea standardele 
de protecție socială și a luptei pentru 
reducerea sărăciei și reînnoirea dialogului 
social prin intermediul unui plan de 
redresare socială; invită Comisia, BCE și 
Eurogrupul să elimine treptat măsurile 
excepționale care au fost instituite;

evaluare, inclusiv prin resurse financiare, 
după caz, pentru recuperarea standardele 
de protecție socială și a luptei pentru 
reducerea sărăciei și reînnoirea dialogului 
social prin intermediul unui plan de 
redresare socială; invită Comisia să 
propună măsuri și să soluționeze 
problemele grave cu care se confruntă 
copiii în Grecia, Cipru și chiar și în alte 
țări, pentru a împiedica deteriorarea 
situației actuale și pentru a sprijini și 
proteja coeziunea socială și drepturile 
copiilor și ale studenților; invită Comisia,
BCE și Eurogrupul să elimine treptat 
măsurile excepționale care au fost 
instituite;

Or. en

Amendamentul 208
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 21

Proiectul de aviz Amendamentul

21. invită UE să acorde sprijin, după o 
evaluare, inclusiv prin resurse financiare, 
după caz, pentru recuperarea standardelor 
de protecție socială și a luptei pentru 
reducerea sărăciei și reînnoirea dialogului 
social prin intermediul unui plan de 
redresare socială; invită Comisia, BCE și 
Eurogrupul să elimine treptat măsurile 
excepționale care au fost instituite;

21. invită UE să acorde sprijin, inclusiv 
prin resurse financiare, pentru recuperarea 
și repoziționarea standardelor de protecție 
socială și a luptei pentru reducerea sărăciei 
și reînnoirea dialogului social prin 
intermediul unui plan de redresare socială 
care să pună accentul pe apărarea 
creșterii producției naționale a acestor 
țări, inclusiv prin sprijin financiar; invită 
Comisia, BCE și Eurogrupul să abolească
troicile și măsurile politice al căror 
conținut se bazează pe abordarea 
„consolidării bugetare” (semestrul 
european, pachetul privind supravegherea 
și monitorizarea bugetare, guvernanța 
economică, pactul bugetar);

Or. pt
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Amendamentul 209
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 21

Proiectul de aviz Amendamentul

21. invită UE să acorde sprijin, după o 
evaluare, inclusiv prin resurse financiare, 
după caz, pentru recuperarea standardele 
de protecție socială și a luptei pentru 
reducerea sărăciei și reînnoirea dialogului 
social prin intermediul unui plan de 
redresare socială; invită Comisia, BCE și 
Eurogrupul să elimine treptat măsurile 
excepționale care au fost instituite;

21. invită UE să acorde sprijin, după o 
evaluare, pentru a restabili economiile 
țărilor respective în așa măsură încât 
acestea să se poată finanța singure, pentru 
recuperarea standardelor de protecție 
socială și a luptei pentru reducerea sărăciei 
și reînnoirea dialogului social prin 
intermediul unui plan de redresare socială; 
invită Comisia, BCE și Eurogrupul să 
elimine treptat măsurile excepționale care 
au fost instituite, atunci când programul 
economic al țării se bazează pe 
fundamente solide;

Or. fi

Amendamentul 210
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 21

Proiectul de aviz Amendamentul

21. invită UE să acorde sprijin, după o 
evaluare, inclusiv prin resurse financiare, 
după caz, pentru recuperarea standardele 
de protecție socială și a luptei pentru 
reducerea sărăciei și reînnoirea dialogului 
social prin intermediul unui plan de 
redresare socială; invită Comisia, BCE și 
Eurogrupul să elimine treptat măsurile
excepționale care au fost instituite;

21. invită UE să acorde sprijin, după o 
evaluare, inclusiv prin resurse financiare, 
după caz, pentru recuperarea standardele 
de protecție socială și a luptei pentru 
reducerea sărăciei și reînnoirea dialogului 
social prin intermediul unui plan de 
redresare socială, având ca scop 
garantarea unui prag de decență în ceea 
ce privește bunăstarea, pensiile și salariile 
și o convergență socială ascendentă și 
progresul social; invită Comisia, BCE și 
Eurogrupul să depună eforturi pentru 
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atingerea acestui scop prin eliminarea 
treptată a măsurilor excepționale care au 
fost instituite;

Or. en

Amendamentul 211
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proiect de aviz
Punctul 21

Proiectul de aviz Amendamentul

21. invită UE să acorde sprijin, după o 
evaluare, inclusiv prin resurse financiare, 
după caz, pentru recuperarea standardele 
de protecție socială și a luptei pentru 
reducerea sărăciei și reînnoirea dialogului 
social prin intermediul unui plan de 
redresare socială; invită Comisia, BCE și 
Eurogrupul să elimine treptat măsurile 
excepționale care au fost instituite;

21. invită UE să acorde sprijin, după o 
evaluare, inclusiv prin resurse financiare, 
după caz, pentru lupta pentru reducerea 
sărăciei; invită Comisia, BCE și 
Eurogrupul să elimine treptat măsurile 
excepționale care au fost instituite, cât mai 
curând posibil;

Or. en

Amendamentul 212
Marije Cornelissen, Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 21

Proiectul de aviz Amendamentul

21. invită UE să acorde sprijin, după o 
evaluare, inclusiv prin resurse financiare, 
după caz, pentru recuperarea standardele 
de protecție socială și a luptei pentru 
reducerea sărăciei și reînnoirea dialogului 
social prin intermediul unui plan de 
redresare socială; invită Comisia, BCE și 
Eurogrupul să elimine treptat măsurile
excepționale care au fost instituite;

21. invită UE să acorde sprijin, după o 
evaluare, inclusiv prin resurse financiare 
suficiente, din afara cadrului financiar 
multianual, pentru recuperarea standardele 
de protecție socială și a luptei pentru
combaterea sărăciei și reînnoirea 
dialogului social prin intermediul unui plan 
de redresare socială; invită Comisia, BCE 
și Eurogrupul să analizeze și, după caz, să 
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revizuiască măsurile care au fost instituite;

Or. en

Amendamentul 213
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 21 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

21a. solicită Comisiei și statelor membre 
ca, odată garantată sustenabilitatea 
finanțelor publice, să își axeze eforturile 
pe crearea de locuri de muncă, acordând 
o atenție deosebită tinerilor și șomerilor 
de lungă durată;

Or. es

Amendamentul 214
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 22

Proiectul de aviz Amendamentul

22. solicită respectarea obligațiilor juridice 
menționate mai sus, instituite în tratate și în 
Carta drepturilor fundamentale, pentru că 
nerespectarea constituie o încălcare 
dreptului primar al UE;

22. solicită respectarea obligațiilor juridice 
menționate mai sus, instituite în tratate și în 
Carta drepturilor fundamentale, pentru că 
nerespectarea constituie o încălcare a 
dreptului primar al UE; invită Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene să evalueze în profunzime
impactul măsurilor asupra drepturilor 
omului și să prezinte recomandări în 
cazurile de încălcare a Cartei;

Or. en
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Amendamentul 215
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 22 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

22a. invită BCE, Comisia Europeană și 
Eurogrupul să pună pe același plan 
obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
realizarea obiectivelor de ajustare fiscală 
și economică în vederea evaluării 
programelor;

Or. en

Amendamentul 216
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 23

Proiectul de aviz Amendamentul

23. invită UE să nu aplice astfel de soluții 
instituționale și financiare în viitor și să 
instituie mecanisme care să permită 
instituțiilor UE să îndeplinească 
obiectivele sociale și politicile instituite 
prin tratate, în special cele referitoare la 
drepturile individuale și colective ale celor 
care prezintă cel mai mare risc de 
excluziune socială;

eliminat

Or. en

Amendamentul 217
Eleni Theocharous

Proiect de aviz
Punctul 23
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Proiectul de aviz Amendamentul

23. invită UE să nu aplice astfel de soluții 
instituționale și financiare în viitor și să 
instituie mecanisme care să permită 
instituțiilor UE să îndeplinească obiectivele 
sociale și politicile instituite prin tratate, în 
special cele referitoare la drepturile 
individuale și colective ale celor care 
prezintă cel mai mare risc de excluziune 
socială;

23. invită UE să nu aplice astfel de soluții 
instituționale și financiare cât mai repede
și să instituie mecanisme de gestionare a 
crizelor care să permită instituțiilor UE să 
îndeplinească obiectivele sociale și 
politicile instituite prin tratate, în special 
cele referitoare la drepturile individuale și 
colective ale celor care prezintă cel mai 
mare risc de excluziune socială;

Or. en

Amendamentul 218
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 23

Proiectul de aviz Amendamentul

23. invită UE să nu aplice astfel de soluții 
instituționale și financiare în viitor și să 
instituie mecanisme care să permită 
instituțiilor UE să îndeplinească obiectivele 
sociale și politicile instituite prin tratate, în 
special cele referitoare la drepturile 
individuale și colective ale celor care 
prezintă cel mai mare risc de excluziune 
socială;

23. invită UE să nu aplice măsuri de
austeritate în viitor și să instituie 
mecanisme care să permită instituțiilor UE 
să îndeplinească obiectivele sociale și 
politicile instituite prin tratate, în special 
cele referitoare la drepturile individuale și 
colective ale celor care prezintă cel mai 
mare risc de excluziune socială;

Or. en

Amendamentul 219
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 23
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Proiectul de aviz Amendamentul

23. invită UE să nu aplice astfel de soluții 
instituționale și financiare în viitor și să 
instituie mecanisme care să permită 
instituțiilor UE să îndeplinească 
obiectivele sociale și politicile instituite 
prin tratate, în special cele referitoare la 
drepturile individuale și colective ale celor 
care prezintă cel mai mare risc de 
excluziune socială;

23. invită UE să își asume 
responsabilitatea pentru a pune în 
aplicare măsuri care să permită statelor 
membre ale UE să îndeplinească 
obiectivele sociale și politicile instituite 
prin tratate, în special cele referitoare la 
drepturile individuale și colective ale celor 
care prezintă cel mai mare risc de 
excluziune socială

Or. fi

Amendamentul 220
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 23

Proiectul de aviz Amendamentul

23. invită UE să nu aplice astfel de soluții
instituționale și financiare în viitor și să 
instituie mecanisme care să permită 
instituțiilor UE să îndeplinească 
obiectivele sociale și politicile instituite 
prin tratate, în special cele referitoare la 
drepturile individuale și colective ale celor 
care prezintă cel mai mare risc de 
excluziune socială;

23. invită UE să nu aplice astfel de 
construcții instituționale și financiare în 
viitor și să instituie mecanisme care să 
oblige instituțiile UE să respecte și să 
garanteze acquis-ul social european, 
astfel cum este prevăzut de tratate, de 
Carta drepturilor fundamentale, de 
directivele sociale ale Uniunii Europene, 
de contractele europene cu partenerii 
sociali și de alte obligații de la nivel 
internațional (convențiile OIM, Carta 
socială europeană și Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului); în 
acest scop, propune ca, printre altele, să 
se stabilească o instanță specializată în 
probleme cu caracter social în cadrul 
Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE) și să se revizuiască procedurile de 
depunere a plângerilor;

Or. en
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Amendamentul 221
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 23

Proiectul de aviz Amendamentul

23. invită UE să nu aplice astfel de soluții 
instituționale și financiare în viitor și să 
instituie mecanisme care să permită 
instituțiilor UE să îndeplinească obiectivele 
sociale și politicile instituite prin tratate, în 
special cele referitoare la drepturile 
individuale și colective ale celor care 
prezintă cel mai mare risc de excluziune 
socială;

23. invită UE să instituie mecanisme care 
să permită instituțiilor UE să îndeplinească 
obiectivele sociale și politicile instituite 
prin tratate, în special cele referitoare la 
drepturile individuale și colective ale celor 
care prezintă cel mai mare risc de 
excluziune socială;

Or. es

Amendamentul 222
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 24

Proiectul de aviz Amendamentul

24. invită Comisia și Consiliul să acorde 
aceeași atenție dezechilibre sociale și să le 
corecteze, așa cum procedează și cu 
dezechilibre macroeconomice, și, în acest 
sens, să pună Consiliul Ocuparea Forței 
de Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
Consumatori și prioritățile sale în condiții 
de egalitate cu ECOFIN și Eurogrupul.

24. invită Comisia și Consiliul să acorde 
atenție în primul rând dezechilibrelor
sociale și să le corecteze.

Or. en

Amendamentul 223
Sari Essayah
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Proiect de aviz
Punctul 24

Proiectul de aviz Amendamentul

24. invită Comisia și Consiliul să acorde 
aceeași atenție dezechilibrelor sociale și să 
le corecteze, așa cum procedează și cu 
dezechilibre macroeconomice, și, în acest 
sens, să pună Consiliul Ocuparea Forței de 
Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
Consumatori și prioritățile sale în condiții 
de egalitate cu ECOFIN și Eurogrupul;

24. invită Comisia și Consiliul să acorde 
aceeași atenție dezechilibrelor sociale și să 
le corecteze, așa cum procedează și cu 
dezechilibre macroeconomice, și, în acest 
sens, să pună Consiliul Ocuparea Forței de 
Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
Consumatori și prioritățile sale în condiții 
de egalitate cu ECOFIN și Eurogrupul 
astfel încât să pună finanțele publice ale 
statelor membre pe o poziție mai 
sustenabilă și să pună capăt traiului bazat 
pe credit;

Or. fi

Amendamentul 224
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 24

Proiectul de aviz Amendamentul

24. invită Comisia și Consiliul să acorde 
aceeași atenție dezechilibre sociale și să le 
corecteze, așa cum procedează și cu 
dezechilibre macroeconomice, și, în acest 
sens, să pună Consiliul Ocuparea Forței de 
Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
Consumatori și prioritățile sale în condiții 
de egalitate cu ECOFIN și Eurogrupul.

24. invită Comisia și Consiliul să acorde 
aceeași atenție dezechilibrelor sociale și să 
le corecteze, așa cum procedează și cu 
dezechilibrele macroeconomice, și, în acest 
sens, să pună Consiliul Ocuparea Forței de 
Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
Consumatori și prioritățile sale în condiții 
de egalitate și să asigure coerența cu cele 
ale ECOFIN și ale Eurogrupului.

Or. en

Amendamentul 225
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Proiect de aviz
Punctul 24

Proiectul de aviz Amendamentul

24. invită Comisia și Consiliul să acorde 
aceeași atenție dezechilibre sociale și să le 
corecteze, așa cum procedează și cu 
dezechilibre macroeconomice, și, în acest 
sens, să pună Consiliul Ocuparea Forței 
de Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
Consumatori și prioritățile sale în condiții 
de egalitate cu ECOFIN și Eurogrupul.

24. invită Comisia și Consiliul să acorde 
atenție în primul rând dezechilibrelor
sociale și să le corecteze.

Or. en

Amendamentul 226
Eleni Theocharous

Proiect de aviz
Punctul 24 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24a. invită Comisia și Consiliul European 
să înceteze marginalizarea rolului 
Parlamentului European și să prezinte 
proceduri și reforme politice și chiar 
instituționale pentru ca nicio decizie să nu 
fie luată în viitor în legătură cu astfel de 
chestiuni și crize fără ca Parlamentul 
European să se fi pronunțat și fără ca 
poziția sa să fie luată în considerare;

Or. en

Amendamentul 227
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 24 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

24a. solicită să se pună imediat capăt 
politicilor de austeritate;

Or. en

Amendamentul 228
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 24 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24a. recomandă Comisiei și statelor 
membre să considere cheltuielile din 
sectorul sănătății și al educației nu ca pe 
niște cheltuieli pasibile de reduceri, ci ca 
pe o investiție publică în viitorul țării, 
care ar trebui respectată și mărită în 
vederea accelerării redresării economice 
și sociale; 

Or. en

Amendamentul 229
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 24 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24a. subliniază nevoia ca, în acest 
context, să se pună în practică măsuri de 
austeritate corecte, care să vizeze justiția 
socială și care să permită un echilibru 
între creșterea economică și ocuparea 
forței de muncă, implementarea 
reformelor structurale, precum și 
consolidarea bugetară a statelor membre 
în care are loc intervenția de salvare, și 
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care să respecte valorile Uniunii 
Europene;

Or. pt

Amendamentul 230
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 24 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24a. invită instituțiile UE să acorde 
prioritate creării de locuri de muncă și 
asistenței pentru întreprinzători;

Or. en

Amendamentul 231
Marije Cornelissen, Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 24 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24a. consideră că doar instituțiile cu 
adevărat răspunzătoare în mod 
democratic ar trebui să coordoneze 
procesul politic de elaborare și de aplicare 
a programelor de ajustare pentru țările 
care se confruntă cu dificultăți financiare 
acute; Comisia ar trebui să dețină rolul 
politic de coordonare; solicită ca rolul 
BCE și rolul FMI să fie limitate la 
asistență tehnică și solicită, de asemenea, 
ca OIM să fie implicată cu rol consultativ; 
solicită o transparență sporită și o mai 
mare răspundere politică și societală în 
elaborarea și în aplicarea programelor de 
ajustare;
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Or. en

Amendamentul 232
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 24 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24b. recomandă ca, după ce va fi trecut 
cel mai dificil moment al crizei financiare, 
instituțiile UE, împreună cu statele 
membre, să instituie planul de redresare a 
locurilor de muncă care ar fi trebuit pus 
în aplicare cu ani în urmă, deoarece 
aceasta este singura cale de consolidare a 
ajustării macroeconomice și de eliminare 
a dezechilibrelor din sectorul public, cum 
ar fi datoria și deficitul; pentru aceasta, 
trebuie instituită o strategie privind 
ocuparea forței de muncă, care să ia în 
considerare nevoia de a redresa rapid 
sistemul de creditare, în special în ceea ce 
privește IMM-urile, o veritabilă politică 
privind ocuparea forței de muncă, 
incluzând politici active privind piața 
muncii, servicii publice de ocupare a 
forței de muncă de calitate și la nivel 
european, o politică de salarizare 
ascendentă, o garanție la nivel european 
pentru ocuparea tinerilor și un program 
destinat familiilor ai căror membri se află 
în șomaj și, în sfârșit, o gestiune fiscală 
mai atentă;

Or. en

Amendamentul 233
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 24 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

24b. consideră că se impune aplicarea 
unor politici fundamental diferite și 
socialiste pentru soluționarea dezastrului 
social cauzat de capitalism și de criză; 
subliniază, prin urmare, faptul că ar 
trebui instituit un sistem de impozitare cu 
adevărat progresiv, că sectorul bancar ar 
trebui supus controlului democratic 
public pentru a fi gestionat și planificat în 
mod democratic, că ar trebui instituit un 
plan vast de investiții în lucrări și servicii 
publice în vederea creării de locuri de 
muncă și a unor servicii de calitate pentru 
toți;

Or. en

Amendamentul 234
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 24 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24b. invită Comisia și Consiliul să acorde 
aceeași atenție dezechilibrelor sociale și 
să le corecteze, așa cum procedează și cu 
dezechilibrele macroeconomice, și, în 
acest sens, să pună Consiliul Ocuparea 
Forței de Muncă, Politică Socială, 
Sănătate și Consumatori și prioritățile 
sale în condiții de egalitate și să asigure 
coerența deplină cu cele ale ECOFIN și 
ale Eurogrupului;

Or. en

Amendamentul 235
Marije Cornelissen
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 24 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24c. invită Comisia să prezinte un raport 
privind progresele înregistrate cu privire 
la Strategia Europa 2020, acordând o 
atenție deosebită lipsei de progrese din 
țările care fac parte din program și să 
facă propuneri pentru a aduce aceste țări 
pe o linie credibilă către îndeplinirea 
tuturor obiectivelor Strategiei 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 236
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 24 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24c. recomandă ca viitoarele reforme 
privind sectorul muncii să vizeze nu 
numai sporirea gradului de flexibilitate a 
pieței muncii, ci și de gradul său de 
securitate, prin stimularea competitivității 
întreprinderilor, luând în considerare alte 
elemente cum ar fi costul energiei, 
concurența neloială, dumpingul social, 
un sistem financiar echitabil și eficient, 
politici fiscale care să favorizeze creșterea 
și ocuparea forței de muncă și, în general, 
toate aspectele care contribuie la 
dezvoltarea economiei reale și a activității 
întreprinzătorilor;

Or. en
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Amendamentul 237
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 24 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24d. solicită măsuri urgente de prevenire 
a creșterii numărului de persoane fără 
adăpost în țările care fac parte din 
program și invită Comisia Europeană să 
sprijine această acțiune printr-o analiză a 
politicilor și prin promovarea bunelor 
practici;

Or. en

Amendamentul 238
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 24 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24d. invită Comisia să realizeze evaluări 
ale impactului social înainte de a impune 
reforme majore în țările care fac parte din 
program și să ia în considerare efectele de 
propagare ale acestor măsuri, cum ar fi 
efectul asupra sărăciei, a excluziunii 
sociale, a ratei infracționalității și a 
xenofobiei;

Or. en

Amendamentul 239
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 24 d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

24d. invită Consiliul să ia în considerare 
crearea unei structuri similare 
Eurogrupului, în care țările din zona euro 
să poată desfășura politici comune în 
domeniul social, având ca obiectiv 
acordarea de răspunsuri concrete la 
probleme sociale; consideră că crearea 
unui „Eurogrup social” ar putea 
contribui la sporirea vizibilității 
problemelor sociale și la promovarea unei 
economii mai echitabile, mai solidare și 
mai favorabile incluziunii;

Or. pt

Amendamentul 240
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 24 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24e. consideră că sarcina ajustării nu ar 
trebui suportată numai de țările care fac 
parte din program, care sunt state 
membre cu deficit de cont curent, ci și de 
statele membre cu excedent de cont 
curent, care ar trebui să contribuie la 
reechilibrarea economiei din zona euro; 
invită Comisia ca, în acest sens, să 
elaboreze recomandări privind politicile 
macroeconomice din țările care nu fac 
parte din program;

Or. en

Amendamentul 241
Edite Estrela
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Proiect de aviz
Punctul 24 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24e. îndeamnă UE să creeze un program 
de combatere a șomajului în rândul 
tinerilor finanțat din impozitele pe 
tranzacțiile financiare și din 40 % din 
fondurile comunitare neutilizate în 
actualul cadru comunitar;

Or. pt

Amendamentul 242
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 24 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24e. invită Comisia și statele membre să 
se consulte cu societatea civilă, cu 
organizații ale de pacienților și cu 
organisme profesionale în legătură cu 
viitoare măsuri referitoare la domeniul 
sănătății din programele de ajustare și să 
se utilizeze Comitetul pentru protecție 
socială pentru a se asigura că reformele 
sporesc eficacitatea sistemelor și resursele 
fără a periclita grupurile cele mai 
vulnerabile și protecția socială 
fundamentală, inclusiv achiziția și 
utilizarea de medicamente, nevoile 
esențiale și aprecierea personalului din 
sistemul de îngrijire a sănătății;

Or. en

Amendamentul 243
Edite Estrela
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Proiect de aviz
Punctul 24 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24f. invită UE să stabilească pragul 
pentru rata șomajului la 11 % până în 
2020 și să includă acest prag în pactul 
bugetar, creând în același timp condițiile 
necesare pentru reciprocitatea 
mecanismelor de ajutor social și de plată 
a ajutorului de șomaj în statele membre 
care au depășit această valoare;

Or. pt

Amendamentul 244
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 24 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24f. constată că, în conformitate cu 
articolul 19 din Regulamentul (UE) 
nr. 472/2013, Comisia înaintează 
Parlamentului înainte de 1 ianuarie 2014 
un raport privind aplicarea acestui 
regulament; invită Comisia să prezinte 
fără întârziere acest raport, în care să 
includă consecințele aplicării 
regulamentului menționat pentru 
programele de ajustare economică în 
curs.

Or. en


