
AM\807670RO.doc PE439.303v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

..../2010(INI)

4.3.2010

AMENDAMENTELE
1 - 40

Proiect de aviz
Sergio Gaetano Cofferati
(PE438.426v01-00)

privind sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice pentru o economie 
în redresare
(COM(2009)545 – ..../2010(INI))



PE439.303v01-00 2/22 AM\807670RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\807670RO.doc 3/22 PE439.303v01-00

RO

Amendamentul 1
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că creşterea şomajului şi a 
deficitului cauzată de criza economică 
constituie un impediment pentru realizarea 
obiectivului unor finanţe publice 
sustenabile; ia act de faptul că se impune 
ca statele membre să procedeze la o 
consolidare financiară, însă subliniază 
necesitatea de a stabili termenele și 
modalitățile acesteia și atrage atenția 
asupra faptului că reducerile fără 
discernământ aplicate investițiilor publice, 
cercetării și educației au consecințe 
negative asupra perspectivelor de creștere;

1. observă că creşterea şomajului şi a 
deficitului cauzată de criza economică 
constituie un impediment pentru realizarea 
obiectivului unor finanţe publice 
sustenabile; ia act de faptul că se impune 
ca statele membre să procedeze la o 
consolidare financiară şi să 
îmbunătăţească lichiditatea finanţării 
publice în vederea reducerii costurilor 
datoriei, însă subliniază necesitatea de a 
stabili termenele și modalitățile acesteia; 
atrage atenția asupra priorităţii investiţiilor 
pe termen lung în domeniul educaţiei, 
cercetării şi în dezvoltare, precum şi a 
investiţiilor care vizează crearea 
potenţialului de creştere;

Or. en

Amendamentul 2
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că creșterea șomajului și a 
deficitului cauzată de criza economică 
constituie un impediment pentru realizarea 
obiectivului unor finanțe publice 
sustenabile; ia act de faptul că se impune 
ca statele membre să procedeze la o 
consolidare financiară, însă subliniază 
necesitatea de a stabili termenele și 
modalitățile acesteia și atrage atenția 
asupra faptului că reducerile fără 
discernământ aplicate investițiilor publice, 
cercetării și educației au consecințe 
negative asupra perspectivelor de creștere;

1. observă că creșterea șomajului și a 
deficitului cauzată de criza economică 
constituie un impediment pentru realizarea 
obiectivului unor finanțe publice 
sustenabile; ia act de faptul că se impune 
ca statele membre să procedeze la o 
consolidare financiară, însă subliniază 
necesitatea de a stabili termenele și 
modalitățile acesteia și atrage atenția 
asupra faptului că reducerile fără 
discernământ aplicate investițiilor publice, 
cercetării și educației au consecințe 
negative asupra perspectivelor de creștere; 
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de aceea, investiţiile de viitor  în domeniul 
educaţiei şi cercetării trebuie să fie 
susţinute în continuare şi, dacă este cazul, 
intensificate;

Or. de

Amendamentul 3
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiect de aviz Amendamentul

1. observă că creșterea șomajului și a 
deficitului cauzată de criza economică 
constituie un impediment pentru realizarea 
obiectivului unor finanțe publice 
sustenabile; ia act de faptul că se impune 
ca statele membre să procedeze la o 
consolidare financiară, însă subliniază 
necesitatea de a stabili termenele și 
modalitățile acesteia și atrage atenția 
asupra faptului că reducerile fără 
discernământ aplicate investițiilor publice, 
cercetării și educației au consecințe 
negative asupra perspectivelor de creștere;

1. observă că creșterea șomajului și a 
deficitului cauzată de criza economică 
constituie un impediment pentru realizarea 
obiectivului unor finanțe publice 
sustenabile; ia act de faptul că se impune 
ca statele membre să procedeze la o 
consolidare financiară, însă subliniază 
necesitatea de a stabili termenele și
modalitățile acesteia, având în vedere 
condiţiile speciale impuse de statele
membre şi atrage atenția asupra faptului că 
reducerile fără discernământ aplicate 
investițiilor publice, cercetării și educației 
au consecințe negative asupra 
perspectivelor de creștere;

Or. el

Amendamentul 4
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiect de aviz Amendamentul

1. observă că creșterea șomajului și a 
deficitului cauzată de criza economică 
constituie un impediment pentru realizarea 

1. observă că creșterea șomajului și a 
deficitului, precum şi diminuarea 
creşterii, cauzate de criza economică,
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obiectivului unor finanțe publice 
sustenabile; ia act de faptul că se impune 
ca statele membre să procedeze la o 
consolidare financiară, însă subliniază 
necesitatea de a stabili termenele și 
modalitățile acesteia și atrage atenția 
asupra faptului că reducerile fără 
discernământ aplicate investițiilor publice, 
cercetării și educației au consecințe 
negative asupra perspectivelor de creștere;

constituie un impediment pentru realizarea 
obiectivului unor finanțe publice 
sustenabile; ia act de faptul că se impune 
ca statele membre să procedeze la o 
consolidare financiară, însă subliniază 
necesitatea de a stabili termenele și 
modalitățile acesteia și atrage atenția 
asupra faptului că reducerile fără 
discernământ aplicate investițiilor publice, 
cercetării și educației au consecințe 
negative asupra perspectivelor de creștere, 
de ocupare a forţei de muncă şi de 
incluziune socială;

Or. fr

Amendamentul 5
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că redresarea actuală 
continuă să fie fragilă, iar şomajul creşte 
în continuare în majoritatea statelor 
membre, ceea ce afectează grav în special 
tinerii; are ferma convingere că nu poate 
fi anunţat sfârşitul crizei economice 
înainte ca şomajul să scadă considerabil 
şi durabil, şi scoate în evidenţă faptul că 
statele-providenţă europene şi-au 
demonstrat valoarea oferind stabilitate şi 
contribuind la redresare;

Or. en

Amendamentul 6
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea abrogării
Pactului de stabilitate şi de creştere şi 
înlocuirea acestuia cu un Pact pentru 
ocuparea forţei de muncă şi creşterea 
economică, pentru a stimula investiţiile 
publice, a îmbunătăţi eficienţa şi a stabili 
criteriile economice, sociale şi de mediu 
specifice, adaptate la nevoile fiecărui stat 
membru, în special în vederea reducerii 
şomajului şi a sărăciei;

Or. pt

Amendamentul 7
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea unei rupturi de 
politicile monetariste ale BCE şi de 
Strategia neoliberală de la Lisabona, 
acordându-se prioritate rezolvării 
problemei şomajului şi pauperităţii, 
pentru sprijinirea producţiei şi crearea de 
oportunităţi ocupaţionale în cadru legal, 
pentru garantarea coeziunii economice şi 
sociale, pentru susţinerea financiară a 
ţărilor care se confruntă cu o situaţie mai 
gravă, înainte de toate prin acordarea de 
fonduri necondiţionată de plata unor 
sume din fondurile naţionale ;

Or. pt
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Amendamentul 8
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Subtitlu înainte de punctul 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Dimensiunea socială şi ocupaţională a 
strategiei de ieşire din criză.

Or. it

Amendamentul 9
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este necesară o evaluare 
corespunzătoare a efectelor sociale și 
ocupaționale ale crizei și definirea, la nivel 
european, a unei strategii de ieșire din 
criză bazate pe sprijinirea ocupării forței de 
muncă, a formării și a investițiilor, precum 
și pe relansarea industriei și pe dezvoltarea 
unei economii ecologice competitive; 
crede că aceste obiective trebuie să se afle 
în centrul Strategiei UE 2020;

2. consideră că este necesară o evaluare 
corespunzătoare a efectelor sociale și 
ocupaționale ale crizei și definirea unei 
strategii bazate pe sprijinirea ocupării forței 
de muncă în cadru legal, în realizarea 
potenţialului lucrătorilor,.în promovarea 
formării şi a investiţiilor, relansarea 
industriei şi a altor sectoare productive şi 
dezvoltarea serviciilor publice de calitate, 
accesibile tuturor; crede că aceste 
obiective trebuie să se afle în centrul 
Strategiei UE 2020;

Or. pt

Amendamentul 10
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este necesară o evaluare 2. consideră că este necesară o evaluare 
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corespunzătoare a efectelor sociale și 
ocupaționale ale crizei și definirea, la nivel 
european, a unei strategii de ieșire din criză 
bazate pe sprijinirea ocupării forței de 
muncă, a formării și a investițiilor, precum 
și pe relansarea industriei și pe dezvoltarea 
unei economii ecologice competitive; crede 
că aceste obiective trebuie să se afle în 
centrul Strategiei UE 2020;

corespunzătoare a efectelor sociale și 
ocupaționale ale crizei și definirea, la nivel 
european, a unei strategii de ieșire din criză 
bazate pe sprijinirea ocupării forței de 
muncă, a formării, a CDI și a investițiilor 
productive, precum și pe relansarea 
industriei şi pe creşterea competitivităţii şi 
a productivităţii întreprinderilor, în 
special a IMM-urilor, și pe dezvoltarea 
unei economii ecologice competitive; crede 
că aceste obiective trebuie să se afle în 
centrul Strategiei UE 2020;

Or. es

Amendamentul 11
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2.consideră că este necesară o evaluare 
corespunzătoare a efectelor sociale şi 
ocupaţionale ale crizei şi definirea, la nivel 
european, a unei strategii de ieşire din criză 
bazate pe sprijinirea ocupării forţei de 
muncă, a formării şi a investiţiilor, precum 
şi pe relansarea industriei şi pe
dezvoltarea unei economii „ecologice”
competitive; crede că aceste obiective 
trebuie să se afle în centrul Strategiei UE 
2020;  

2. consideră că este necesară o evaluare
corespunzătoare a efectelor sociale şi 
ocupaţionale ale crizei şi definirea, la nivel 
european, a unei strategii de ieşire din criză 
bazate pe sprijinirea ocupării forţei de 
muncă, a formării şi a investiţiilor care 
conduc la o activitate economică intensă 
pe viitor şi la dezvoltarea unei economii 
competitive; crede că aceste obiective 
trebuie să se afle în centrul Strategiei UE 
2020; 

Or. en

Amendamentul 12
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Alineatul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este necesară o evaluare 
corespunzătoare a efectelor sociale și 
ocupaționale ale crizei și definirea, la nivel 
european, a unei strategii de ieșire din criză 
bazate pe sprijinirea ocupării forței de 
muncă, a formării și a investițiilor, precum 
și pe relansarea industriei și pe 
dezvoltarea unei economii ecologice 
competitive; crede că aceste obiective 
trebuie să se afle în centrul Strategiei UE 
2020; 

2. consideră că este necesară o evaluare 
corespunzătoare a efectelor sociale și 
ocupaționale ale crizei și definirea, la nivel 
european, a unei strategii de ieșire din criză 
bazate pe sprijinirea ocupării forței de 
muncă, a formării și a investițiilor, precum 
și pe tranziţia industrială și pe dezvoltarea 
unei economii ecologice competitive; crede 
că aceste obiective trebuie să se afle în 
centrul Strategiei UE 2020; 

Or. fr

Amendamentul 13
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că strategia de relansare 
economică nu trebuie în nici un caz să 
reproducă dezechilibrele structurale și 
inegalitatea profundă a veniturilor; este 
de părere că măsurile financiare și fiscale 
luate de statele membre trebuie să păstreze 
nivelul salariilor, al pensiilor și al puterii 
de cumpărare a familiilor;

3. consideră că strategia de relansare 
economică trebuie să introducă reformele 
necesare pentru depăşirea dezechilibrelor 
structurale care încetinesc productivitatea 
şi competitivitatea economiei; este de 
părere că măsurile financiare şi fiscale 
luate de statele membre nu trebuie să pună 
în pericol sustenabilitatea finanţelor 
publice şi capacitatea statelor membre de 
a presta servicii publice indispensabile pe 
viitor; subliniază necesitatea de a reveni 
cât mai curând la disciplina bugetară care 
marchează Pactul de stabilitate şi creştere 
economică, pentru a asigura o creştere 
sustenabilă şi crearea de locuri de muncă; 
solicită îndeplinirea angajamentelor luate 
de statele membre în programele de 
stabilitate şi de convergenţă;

Or. es
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Amendamentul 14
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că strategia de relansare 
economică nu trebuie în nici un caz să 
reproducă dezechilibrele structurale și 
inegalitatea profundă a veniturilor; este de 
părere că măsurile financiare și fiscale 
luate de statele membre trebuie să păstreze 
nivelul salariilor, al pensiilor și al puterii 
de cumpărare a familiilor;

3. consideră că strategia de relansare 
economică nu trebuie în nici un caz să 
reproducă dezechilibrele structurale și 
inegalitatea profundă a veniturilor; este de 
părere că măsurile financiare și fiscale 
luate de statele membre trebuie să păstreze 
nivelul salariilor, al pensiilor și al puterii 
de cumpărare a familiilor, şi să protejeze 
şomerii;

Or. pt

Amendamentul 15
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că strategia de relansare 
economică nu trebuie în nici un caz să 
reproducă dezechilibrele structurale și 
inegalitatea profundă a veniturilor; este de 
părere că măsurile financiare și fiscale 
luate de statele membre trebuie să păstreze 
nivelul salariilor, al pensiilor și al puterii 
de cumpărare a familiilor;

3. consideră că strategia de relansare 
economică nu trebuie în nici un caz să 
reproducă dezechilibrele structurale și 
inegalitatea profundă a veniturilor; este de 
părere că măsurile financiare și fiscale 
luate de statele membre trebuie să păstreze 
nivelul salariilor, al pensiilor și al puterii 
de cumpărare a gospodăriilor;

Or. fr

Amendamentul 16
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

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

3a. observă că îmbătrânirea populaţiei 
prevăzută în deceniile următoare 
reprezintă o provocare fără precedent 
pentru statele UE; prin urmare, măsurile 
de combatere a crizei nu trebuie, în 
principiu, să provoace consecinţe pe 
termen lung pentru finanţele publice şi să 
constituie o povară prea grea pentru 
generaţiile viitoare, nevoite să ramburseze  
datoriile actuale;

Or. en

Amendamentul 17
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanţa asocierii relansării 
economice cu politici care să vizeze 
combaterea şomajului structural, în special 
în rândul tinerilor şi femeilor, şi creşterea 
numărului de locuri de muncă de calitate, 
care să ridice nivelul productivităţii muncii 
şi al investiţiilor;

4. subliniază importanţa asocierii relansării 
economice cu politici care să vizeze 
combaterea şomajului structural, în special 
în rândul tinerilor şi femeilor, şi creşterea 
numărului de locuri de muncă de calitate, 
care să ridice nivelul productivităţii muncii 
şi al investiţiilor; în acest sens, consideră 
importante politicile de îmbunătăţire a 
calităţii capitalului uman, precum 
educaţia, sau politicile de sănătate care 
vizează dezvoltarea unei forţe de muncă 
mai productive şi mai durabile, şi 
politicile care vizează prelungirea duratei 
vieţii profesionale;

Or. en

Amendamentul 18
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța asocierii relansării 
economice cu politici care să vizeze 
combaterea șomajului structural, în special 
în rândul tinerilor și femeilor, și creșterea 
numărului de locuri de muncă de calitate, 
care să ridice nivelul productivității muncii 
și al investițiilor;

4. subliniază importanța asocierii relansării 
economice cu politici care să vizeze 
combaterea șomajului structural, în special 
în rândul tinerilor și femeilor, și creșterea 
numărului de locuri de muncă de calitate, 
care să ridice nivelul productivității muncii 
și al investițiilor; invită statele membre şi 
Comisia Europeană să consolideze 
politicile şi măsurile pentru ocuparea 
forţei de muncă, prin situarea acestora în 
centrul Strategiei UE 2020;

Or. it

Amendamentul 19
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanţa asocierii relansării 
economice cu politici care să vizeze 
combaterea şomajului structural, în special 
în rândul tinerilor şi femeilor, şi creşterea 
numărului de locuri de muncă de calitate, 
care să ridice nivelul productivităţii muncii 
şi al investiţiilor;

4. subliniază importanţa asocierii relansării 
economice cu politici care să vizeze 
combaterea şomajului structural, în special 
în rândul tinerilor, persoanelor în vârstă, 
persoanelor cu handicap şi femeilor, şi 
creşterea numărului de locuri de muncă de 
calitate, care să ridice nivelul 
productivităţii muncii şi al investiţiilor;

Or. en

Amendamentul 20
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța asocierii relansării 
economice cu politici care să vizeze 
combaterea șomajului structural, în special 
în rândul tinerilor și femeilor, și creșterea 
numărului de locuri de muncă de calitate, 
care să ridice nivelul productivității muncii 
și al investițiilor;

4.subliniază importanța asocierii relansării 
economice cu politici care să vizeze 
combaterea șomajului structural, în special 
în rândul tinerilor, femeilor şi persoanelor 
în vârstă, și creșterea numărului de locuri 
de muncă de calitate, care să ridice nivelul 
productivității muncii și al investițiilor;

Or. fr

Amendamentul 21
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reafirmă necesitatea de a sprijini 
politicile de ocupare a forţei de muncă, 
printr-o abordare comună privind 
politicile salariale, îndeosebi în zona euro, 
care include creşteri salariale în funcţie 
de inflaţia efectivă şi de productivitatea la 
nivel european, prin exploatarea 
potenţialului de politici fiscale şi salariale 
de stimulare a cererii şi a creşterii 
economice, şi de asigurare a bunei 
funcţionări a pieţei interne;

Or. it

Amendamentul 22
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Subtitlu înainte de punctul 5 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Impactul schimbărilor demografice şi 
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strategia pentru ocuparea forţei de muncă 

Or. it

Amendamentul 23
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că sustenabilitatea finanţelor 
publice depinde în mare măsură de 
capacitatea de creştere a nivelului de 
ocupare a forţei de muncă şi de a 
implementa politici adecvate în materie de 
imigraţie, care să prevadă integrarea pe 
piaţa muncii şi drepturi cetăţeneşti 
depline, în măsură să facă faţă 
problemelor demografice şi bugetare, în 
special cu privire la sustenabilitatea 
sistemelor de pensii;

5. consideră că sustenabilitatea finanţelor 
publice depinde în mare măsură de 
capacitatea de creştere a nivelului de 
ocupare a forţei de muncă de a face faţă 
problemelor demografice şi bugetare, în 
special cu privire la sustenabilitatea 
sistemelor de pensii; capitalul uman 
european existent poate fi sprijinit pe 
termen mediu prin implementarea de 
politici adecvate în materie de imigraţie, 
care să prevadă integrarea pe piaţa 
muncii şi drepturi cetăţeneşti depline;

Or. en

Amendamentul 24
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că sustenabilitatea finanțelor 
publice depinde în mare măsură de 
capacitatea de creștere a nivelului de 
ocupare a forței de muncă și de a 
implementa politici adecvate în materie de 
imigrație, care să prevadă integrarea pe 
piața muncii și drepturi cetățenești depline, 
în măsură să facă față problemelor 
demografice și bugetare, în special cu 
privire la sustenabilitatea sistemelor de 

5. consideră că sustenabilitatea finanțelor 
publice depinde în mare măsură de 
capacitatea de creștere a nivelului de 
ocupare a forței de muncă, de remunerarea 
echitabilă şi satisfăcătoare și de a 
implementa politici adecvate în materie de 
imigrație, care să prevadă integrarea pe 
piața muncii și drepturi cetățenești depline, 
în măsură să facă față problemelor 
demografice și bugetare, în special cu 
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pensii; privire la sustenabilitatea sistemelor de 
pensii;

Or. de

Amendamentul 25
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că nivelurile crescute de 
ocupare a forţei de muncă sunt esenţiale 
pentru ca UE să facă faţă îmbătrânirii 
populaţiei şi scoate în evidenţă faptul că 
participarea ridicată pe piaţa muncii este 
o condiţie prealabilă pentru creşterea 
economică, integrarea socială şi o 
economie de piaţă socială sustenabilă şi 
competitivă;  

Or. en

Amendamentul 26
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că Strategia 2020 trebuie să se 
concretizeze într-un „pact pentru politica 
economică, ocupațională și socială”, 
bazat pe linii directoare, indicatori și 
repere - măsurabile la nivel național și 
european și însoțite de un sistem de 
acordare a unor recompense pentru cei 
care respectă obiectivele și de sancționare 
a celor care nu le respectă - precum și pe 
principiile flexisecurității și pe dialogul 
social;

6. consideră că Strategia 2020 trebuie să 
aibă ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă ale lucrătorilor şi ale populaţiei, 
asigurarea repartizării echitabile a 
resurselor, stimularea activităţii 
economice, crearea de locuri de muncă în 
cadrul legislativ, consolidarea rolului 
statului în economie, stimularea cererii, 
încurajarea sprijinului pentru 
întreprinderile micro, mici şi mijlocii, şi 
consolidarea investiţiilor publice, ţinând 
seama de nevoile şi caracteristicile 
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specifice fiecărui stat membru;

Or. pt

Amendamentul 27
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că Strategia 2020 trebuie să se 
concretizeze într-un „pact pentru politica 
economică, ocupaţională şi socială”, bazat
pe linii directoare, indicatori şi repere -
măsurabile la nivel naţional şi european şi 
însoţite de un sistem de acordare a unor 
recompense pentru cei care respectă 
obiectivele şi de sancţionare a celor care nu 
le respectă - precum şi pe principiile 
flexisecurităţii şi pe dialogul social;

6. consideră că Strategia 2020 trebuie să se 
concretizeze într-un „pact pentru politica 
economică, ocupaţională şi socială” care 
vizează susţinerea competitivităţii 
economiei europene şi axată pe integrarea 
tuturor pe piaţa muncii, care să protejeze 
cel mai bine cetăţenii de excluziunea 
socială; subliniază faptul că toate 
politicile trebuie să se sprijine reciproc 
pentru a realiza sinergii pozitive; strategia 
trebuie să se bazeze pe linii directoare, iar 
acolo unde este posibil pe indicatori şi 
repere măsurabile şi comparabile la nivel 
naţional şi european, însoţite de un sistem 
de acordare a unor recompense pentru cei 
care respectă obiectivele şi de sancţionare a 
celor care nu le respectă, respectând
principiile flexicurităţii şi dialogul social;

Or. en

Amendamentul 28
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că Strategia 2020 trebuie să se 
concretizeze într-un „pact pentru politica 
economică, ocupațională și socială”, bazat 
pe linii directoare, indicatori și repere -

6. consideră că Strategia 2020 trebuie să se 
concretizeze într-un „pact de politică 
economică, ocupațională și socială”, bazat 
pe linii directoare, indicatori și repere -
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măsurabile la nivel național și european și 
însoțite de un sistem de acordare a unor 
recompense pentru cei care respectă 
obiectivele și de sancționare a celor care nu 
le respectă - precum și pe principiile 
flexisecurității și pe dialogul social;

măsurabile la nivel național și european și 
însoțite de un sistem de acordare a unor 
recompense pentru cei care respectă 
obiectivele și de sancționare a celor care nu 
le respectă - precum și pe principiile 
flexisecurității și pe dialogul social;

Or. fr

Amendamentul 29
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Subtitlu înainte de punctul 7 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Sustenabilitatea sistemelor de protecţie 
socială

Or. it

Amendamentul 30
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că reacția necesară în fața 
consecințelor crizei financiare, economice 
și sociale și a provocărilor generate de 
schimbările demografice și de globalizare 
constă în coordonarea finanțelor publice la 
nivel european și orientarea lor către 
creșterea sustenabilă, în crearea de locuri 
de muncă de calitate, în menținerea unui 
sistem social integrativ și în redistribuirea 
resurselor; 

7. consideră că reacția necesară în fața 
consecințelor crizei financiare, economice 
și sociale și a provocărilor generate de 
schimbările demografice și de globalizare 
constă în coordonarea finanțelor publice la 
nivel european și orientarea lor către 
creșterea sustenabilă, în crearea de locuri 
de muncă de calitate, şi adoptarea 
reformelor necesare pentru asigurarea 
viabilităţii sistemelor de protecţie socială; 

Or. es
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Amendamentul 31
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că reacţia necesară în faţa 
consecinţelor crizei financiare, economice 
şi sociale şi a provocărilor generate de 
schimbările demografice şi de globalizare 
constă în coordonarea finanţelor publice la 
nivel european şi orientarea lor către
creşterea sustenabilă, în crearea de locuri 
de muncă de calitate, în menţinerea unui 
sistem social integrativ şi în redistribuirea 
resurselor;

7. consideră că reacţia necesară în faţa 
consecinţelor crizei financiare, economice 
şi sociale şi a provocărilor generate de 
schimbările demografice şi de globalizare 
constă în coordonarea finanţelor publice la 
nivel european şi orientarea lor către 
creşterea sustenabilă, în crearea de locuri 
de muncă de calitate, în menţinerea unui 
sistem social integrativ şi în solidaritatea 
tuturor generaţiilor;

Or. en

Amendamentul 32
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că reacţia necesară în faţa 
consecinţelor crizei financiare, economice 
şi sociale şi a provocărilor generate de 
schimbările demografice şi de globalizare 
constă în coordonarea finanţelor publice 
la nivel european şi orientarea lor către 
creşterea sustenabilă, în crearea de locuri 
de muncă de calitate, în menţinerea unui 
sistem social integrativ şi în redistribuirea 
resurselor;

7. consideră că reacţia necesară în faţa 
consecinţelor crizei financiare, economice 
şi sociale şi a provocărilor generate de 
schimbările demografice şi de globalizare 
ar putea include o mai bună coordonare a 
politicilor de finanţe publice ale statelor 
membre şi orientarea lor către creşterea 
sustenabilă, în crearea de locuri de muncă 
de calitate, în menţinerea unui sistem social
integrativ şi în redistribuirea resurselor;

Or. en
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Amendamentul 33
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că reacția necesară în fața 
consecințelor crizei financiare, economice 
și sociale și a provocărilor generate de 
schimbările demografice și de globalizare 
constă în coordonarea finanțelor publice la 
nivel european și orientarea lor către 
creșterea sustenabilă, în crearea de locuri 
de muncă de calitate, în menținerea unui 
sistem social integrativ și în redistribuirea 
resurselor;

7. consideră că una dintre reacţiile 
necesare în fața consecințelor crizei 
financiare, economice și sociale și a 
provocărilor generate de schimbările 
demografice și de globalizare constă în 
coordonarea finanțelor publice la nivel 
european și orientarea lor către creșterea 
sustenabilă, în crearea de locuri de muncă 
de calitate, în menținerea unui sistem social 
integrativ și în redistribuirea resurselor;

Or. fr

Amendamentul 34
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. aminteşte că echilibrul pe termen lung 
al sistemelor obligatorii de pensii depinde 
nu numai de evoluţia demografică, ci şi 
de productivitatea activelor, care 
influenţează rata potenţialului de creştere 
şi cota din PIB alocată finanţării 
sistemelor de pensii;

Or. it

Amendamentul 35
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanța Cărții verzi a 
reformei pensiilor, care va fi prezentată 
curând, și consideră că este esențial să se 
creeze un sistem de securitate socială 
sigur și sustenabil, susținut atât printr-un 
pilon public, cât și printr-unul 
complementar, de încurajat din punct de 
vedere contractual și fiscal;

8. invită statele membre să revizuiască şi 
să reducă vârsta de pensionare, în vederea 
maximizării ocupării forţei de muncă şi a 
reducerii şomajului, în special în rândul 
tinerilor;

Or. pt

Amendamentul 36
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanţa Cărţii verzi a 
reformei pensiilor, care va fi prezentată 
curând, şi consideră că este esenţial să se 
creeze un sistem de securitate socială
sigur şi sustenabil, susţinut atât printr-un 
pilon public, cât şi printr-unul
complementar, de încurajat din punct de 
vedere contractual şi fiscal;

8. subliniază importanţa Cărţii verzi a 
reformei pensiilor, care va fi prezentată 
curând, şi consideră că este esenţial să se 
creeze sisteme de pensii bine diversificate, 
sustenabile, sigure, cu surse diferite de 
finanţare bazate pe pieţe financiare şi ale 
forţei de muncă, precum şi regimuri 
profesionale şi susţinut printr- un pilon 
public, şi unul complementar, pus la 
dispoziţie de angajatori şi individual, de 
încurajat din punct de vedere contractual şi 
fiscal; prin urmare, recunoaşte 
importanţa cunoştinţelor legate de pensii 
în rândul cetăţenilor UE;

Or. en

Amendamentul 37
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că, pe termen lung, 
obligaţiile implicite de pensii reprezintă 
cele mai mari părţi ale datoriei publice, şi 
că statele membre trebuie să publice în 
mod regulat informaţii privind obligaţiile 
lor implicite de pensii, după metodologia 
stabilită de comun acord;

Or. en

Amendamentul 38
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că necesitatea, în contextul 
actual, a unor finanțe publice sustenabile și 
a unor sisteme adecvate de protecție și 
integrare socială presupune creșterea 
calității și eficienței administrației publice 
și a cheltuielilor publice, precum și 
repartizare mai echitabilă a îndatoririlor 
fiscale prin reducerea fermă și progresivă
a presiunii fiscale asupra muncii, astfel 
încât să se reducă sărăcia și să se garanteze 
coeziunea socială, factor central al 
competitivității și sustenabilității 
modelului economic și social european.

9. consideră că necesitatea, în contextul 
actual, a unor finanțe publice sustenabile și 
a unor sisteme adecvate de protecție și 
integrare socială presupune creșterea 
calității și eficienței administrației publice 
și a cheltuielilor publice, precum și 
repartizare mai echitabilă a îndatoririlor 
fiscale, în special impozitarea 
operaţiunilor din sectorul financiar şi 
eliminarea paradisurilor fiscale, astfel 
încât să se reducă sărăcia și să se garanteze 
coeziunea socială.

Or. pt

Amendamentul 39
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că necesitatea, în contextul 
actual, a unor finanțe publice sustenabile și 
a unor sisteme adecvate de protecție și 
integrare socială presupune creșterea 

9. consideră că necesitatea, în contextul 
actual, a unor finanțe publice sustenabile și 
a unor sisteme adecvate de protecție și 
integrare socială presupune creșterea 
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calității și eficienței administrației publice 
și a cheltuielilor publice, precum și 
repartizare mai echitabilă a îndatoririlor 
fiscale prin reducerea fermă și progresivă a 
presiunii fiscale asupra muncii, astfel încât 
să se reducă sărăcia și să se garanteze 
coeziunea socială, factor central al 
competitivității și sustenabilității modelului 
economic și social european.

calității și eficienței administrației publice 
și a cheltuielilor publice, precum și 
repartizare mai echitabilă a îndatoririlor 
fiscale prin reducerea fermă și progresivă a 
presiunii fiscale asupra muncii şi a IMM-
urilor, astfel încât să se reducă sărăcia, să 
se garanteze coeziunea socială şi să 
promoveze creşterea economică, factor 
central al competitivității și sustenabilității 
modelului economic și social european.

Or. es

Amendamentul 40
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că necesitatea, în contextul 
actual, a unor finanţe publice sustenabile şi 
a unor sisteme adecvate de protecţie şi 
integrare socială presupune creşterea 
calităţii şi eficienţei administraţiei publice 
şi a cheltuielilor publice, precum şi 
repartizare mai echitabilă a îndatoririlor 
fiscale prin reducerea fermă şi progresivă a 
presiunii fiscale asupra muncii, astfel încât 
să se reducă sărăcia şi să se garanteze 
coeziunea socială, factor central al 
competitivităţii şi sustenabilităţii modelului 
economic şi social european.

9. consideră că necesitatea, în contextul 
actual, a unor finanţe publice sustenabile şi 
a unor sisteme adecvate de protecţie şi 
integrare socială presupune creşterea 
calităţii şi eficienţei administraţiei publice 
şi a cheltuielilor publice, iar statele 
membre trebuie încurajate să aibă în 
vedere măsuri pentru a garanta 
repartizarea mai echitabilă a îndatoririlor
fiscale prin reducerea fermă şi progresivă a 
presiunii fiscale asupra muncii, astfel încât
să se poată reduce sărăcia şi să se 
garanteze coeziunea socială, factor central 
al competitivităţii şi sustenabilităţii 
modelului economic şi social european.

Or. en


