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Amendamentul 1
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța promovării unei 
definiții mai ample a sărăciei, așa cum a 
fost adoptată în cadrul Summitului mondial 
pentru dezvoltare socială desfășurat la 
Copenhaga în 1995, care include privarea, 
excluderea socială și lipsa de participare, 
precum și ideea unui model de dezvoltare
socială, așa cum a fost prezentat în 
documentul Națiunilor Unite „Regândirea 
sărăciei - Raport privind situația socială la 
nivel mondial 2010”;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 2
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța promovării 
unor indicatori alternativi, în locul 
PIB-ului, pentru a măsura progresul 
social în țările în curs de dezvoltare, în 
special în lumina sugestiilor Comisiei 
pentru măsurarea performanței 
economice și a progresului social 
prezidată de Joseph Stiglitz;

Or. fr
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Amendamentul 3
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că partenerii sociali 
joacă un rol important în dezvoltarea
economică și pot întări coeziunea socială 
și, în consecință, înființarea și 
consolidarea organizațiilor reprezentative 
relevante ar trebui încurajate;

Or. de

Amendamentul 4
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca toate măsurile pentru crearea 
de locuri de muncă să fie bazate pe Agenda 
de lucru privind munca decentă a OIM 
pentru a facilita o distribuție echitabilă a 
beneficiilor generate de creșterea 
economică; 

3. solicită ca toate măsurile pentru crearea 
de locuri de muncă să fie bazate pe Agenda 
de lucru privind munca decentă a OIM 
pentru a facilita o distribuție echitabilă a 
beneficiilor generate de creșterea 
economică și, în special, ca diferențele 
între venituri să fie reduse prin limitarea 
salariilor celor mai ridicate;

Or. fr

Amendamentul 5
Gabriele Zimmer

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

3a. solicită punerea în aplicare a libertății 
de asociere a sindicatelor și a dreptului de 
negociere colectivă fără excepții, pentru a 
pune în practică, îmbunătăți și apăra 
condițiile de muncă decente;

Or. en

Amendamentul 6
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită punerea în aplicare a 
dreptului de a nu fi discriminat, adică a 
dreptului la muncă și la egalitatea de 
tratament, indiferent de gen, origine 
etnică, vârstă, handicap sau orientare 
sexuală, ca principiu esențial în lupta 
împotriva sărăciei; 

Or. en

Amendamentul 7
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. solicită punerea în aplicare a dreptului 
de a nu fi supus muncii forțate și, în 
special, a dreptului copiilor de a nu fi 
exploatați prin muncă, fără excepție, 
pentru că, fără educație, copiii sunt 
condamnați la viață în sărăcie; 
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Or. en

Amendamentul 8
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 3d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. solicită să se pună mai mult accent pe 
combaterea exploatării copiilor prin 
muncă, în vederea creării în schimb a 
unor locuri de muncă pentru adulți și 
pentru a le permite copiilor să primească 
o educație adecvată;

Or. de

Amendamentul 9
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că exploatațiile agricole 
mici bazate pe mijloace de producție 
descentralizate, ecologice și durabile 
contribuie la crearea de locuri de muncă și 
la o dezvoltare durabilă;

4. subliniază faptul că exploatațiile agricole 
mici bazate pe mijloace de producție 
descentralizate, ecologice și durabile 
contribuie la crearea de locuri de muncă și 
la o dezvoltare durabilă, de vreme ce, la un 
hectar, acestea utilizează mai mulți 
oameni decât exploatațiile mari, 
agricultorii și angajații cheltuind 
procentual mai mult pe produsele obținute 
în mediul rural, în afara exploatațiilor 
agricole, prin utilizarea unei forțe de 
muncă intensive;

Or. en
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Amendamentul 10
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește faptul că întreprinderile 
mici și microîntreprinderile, în special în 
sectorul agricol, au nevoie de o finanțare 
adecvată, de exemplu de microcredite, 
pentru a menține locurile de muncă 
existente și pentru a crea altele noi;

Or. en

Amendamentul 11
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să sporească sprijinul financiar 
public alocat întreprinderilor mici și 
microîntreprinderilor, precum și 
agricultorilor din țările în curs de 
dezvoltare, inclusiv în sectorul neformal, 
în conformitate cu cerințele Pactului 
global privind locurile de muncă al OIM, 
în vederea combaterii sărăciei și a 
șomajului;

Or. en

Amendamentul 12
Pascale Gruny

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită să se acorde prioritate educației, 
formării profesionale, educației 
tehnologice, formării de competențe, 
învățării de-a lungul vieții, accesului la 
finanțe, asistenței medicale și siguranței, 
precum și încurajarea mecanismelor de 
inițiative antreprenoriale, în special pentru 
crearea de locuri de muncă durabile de 
către întreprinderile mici și foarte mici, 
acordându-se astfel atenție specială 
tinerilor și femeilor;

5. solicită să se acorde prioritate educației, 
asistenței ulterioare acordate elevilor 
după absolvire, formării profesionale, 
educației tehnologice, formării de 
competențe, învățării de-a lungul vieții, 
accesului la finanțe, înființării de cursuri 
de formare de înaltă calitate care 
ameliorează perspectivele celor care le 
urmează, asistenței medicale și siguranței, 
precum și încurajarea mecanismelor de 
inițiative antreprenoriale, în special pentru 
crearea de locuri de muncă durabile de 
către întreprinderile mici și foarte mici, 
acordându-se astfel atenție specială 
tinerilor și femeilor;

Or. fr

Amendamentul 13
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită să se acorde prioritate educației, 
formării profesionale, educației 
tehnologice, formării de competențe, 
învățării de-a lungul vieții, accesului la 
finanțe, asistenței medicale și siguranței, 
precum și încurajarea mecanismelor de 
inițiative antreprenoriale, în special pentru 
crearea de locuri de muncă durabile de 
către întreprinderile mici și foarte mici, 
acordându-se astfel atenție specială 
tinerilor și femeilor;

5. solicită să se acorde prioritate educației, 
formării profesionale, educației 
tehnologice, formării de competențe, 
învățării de-a lungul vieții, accesului la
finanțe, asistenței medicale și siguranței, 
precum și încurajarea mecanismelor de 
inițiative antreprenoriale, în special pentru 
crearea de locuri de muncă durabile de 
către întreprinderile mici și foarte mici, 
acordându-se astfel atenție specială 
tinerilor, persoanelor în vârstă, 
persoanelor cu handicap, persoanelor 
strămutate, femeilor și tuturor grupurilor 
marginalizate;
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Or. en

Amendamentul 14
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită consolidarea semnificativă a 
poziției juridice și sociale a femeilor, 
pentru a preveni discriminarea și pentru a 
utiliza contribuția potențială a femeilor la 
dezvoltarea economică și socială;

Or. de

Amendamentul 15
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. încurajează țările donatoare să se 
folosească de această criză pentru a 
analiza în continuare posibilitățile 
existente în materie de surse suplimentare 
și inovatoare de finanțare pentru 
dezvoltare și pentru a identifica altele noi 
pentru a le permite țărilor în curs de 
dezvoltare să-și diversifice propriile 
resurse de venituri și să pună în aplicare 
programe eficiente, concrete și 
operaționale privind cheltuielile;

Or. it



PE439.872v01-00 10/15 AM\808743RO.doc

RO

Amendamentul 16
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită țările în curs de dezvoltare să 
trateze dezvoltarea sectorului agricol și a 
securității alimentare ca o prioritate la 
elaborarea documentelor de strategie de 
țară și a programelor indicative naționale; 

Or. it

Amendamentul 17
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. îndeamnă guvernele să acorde 
prioritate acțiunilor menite să contribuie 
la îndeplinirea nevoilor sociale de bază și 
la promovarea protecției copiilor și a 
femeilor vulnerabile, grav afectate de 
criză, precum și a tinerilor aflați în 
situații de risc, a lucrătorilor slab plătiți, 
necalificați și migranți, a lucrătorilor din 
domeniul rural și a persoanelor cu 
handicap;

Or. it

Amendamentul 18
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 7d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7d. solicită ca educația de bază și 
sănătatea publică să formeze baza 
politicilor de dezvoltare și subliniază că 
situația actuală nu poate justifica nicio 
reducere a cheltuielilor naționale și a 
ajutorului internațional acordat acestor 
sectoare;

Or. it

Amendamentul 19
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 7e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7e. solicită oportunități egale și creșterea 
accesului la șțdezvoltarea aptitudinilor, la 
formare și la educație de calitate; solicită 
să se facă îmbunătățiri în ceea ce privește 
accesul la credite (inclusiv la 
microfinanțare) pentru a încuraja crearea 
de locuri de muncă;

Or. it

Amendamentul 20
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 7f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7f. îndeamnă Comisia Europeană și 
statele membre să promoveze în sistemele 
adresate țărilor în curs de dezvoltare 
modelul de afaceri al responsabilității
sociale a întreprinderilor ca principiu 
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obligatoriu din punct de vedere juridic 
pentru integrarea preocupărilor sociale și 
de mediu în operațiunile de afaceri ale 
companiilor și în interacțiunea lor cu 
subcontractorii și părțile interesate; 

Or. en

Amendamentul 21
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 7g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7g. solicită o sprijinire mai bună a 
locurilor de muncă și a creării de locuri 
de muncă prin coordonarea politicilor de 
ocupare a forței de muncă și 
macroeconomice, iar acestea din urmă nu 
ar trebui să se limiteze la controlarea 
inflației și a deficitelor comerciale și 
fiscale, ci ar trebui să se concentreze și pe 
stabilitatea productivității efective, a 
veniturilor și a ocupării forței de muncă; 

Or. en

Amendamentul 22
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 7h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7h. solicită o integrare obligatorie a 
standardelor de muncă decentă ale OIM 
și a standardelor de mediu în acordurile 
comerciale; 

Or. en
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Amendamentul 23
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 7i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7i. solicită o regândire a politicilor de 
privatizare, în special în ceea ce privește 
utilitățile precum apa, canalizarea și 
serviciile de interes general, precum și o 
reanalizare a rolului social al statelor în 
guvernanța dezvoltării, inclusiv a rolului 
întreprinderilor deținute de stat de 
angajatori și furnizori de servicii sociale;

Or. en

Amendamentul 24
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 7j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7j. îndeamnă statele membre și Comisia 
Europeană să se străduiască să asigure o 
interpretare diferită a articolului XXIV 
din GATT al OMC pentru a permite 
scutirea sectoarelor producătoare 
vulnerabile și a altor sectoare de la 
respectarea acordurilor comerciale, acolo 
unde acest lucru se justifică, și subliniază 
necesitatea de a acorda mai multă 
libertate factorilor specifici țărilor pentru 
a obține competitivitate pe piețele de 
export, precum structura ocupării forței 
de muncă în etapa precomercială, politici 
în sectorul social, niveluri de dezvoltare 
socială, structura proprietății terenurilor 
și relații de putere la nivel rural, 
capacități de producție la export, 
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aptitudini tehnologice și existența unor 
piețe bine dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 25
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 7k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7k. propune Comisiei Europene, 
Parlamentului și statelor membre să 
verifice posibilitățile de liberalizare a 
importurilor de produse agricole din țările 
în curs de dezvoltare fără a se menține 
acordurile reciproce de liber schimb care 
ar putea distruge piețele regionale în 
țările în curs de dezvoltare; 

Or. en

Amendamentul 26
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 7l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7l. solicită Comisei și statelor membre ale 
UE să promoveze întreprinderi
durabile, în care crearea de locuri de 
muncă decente reprezintă un sector 
specific al cooperării pentru dezvoltare, în 
conformitate cu Consensul european 
pentru dezvoltare din 2005, și să stimuleze 
integrarea sa în sectoarele mai 
tradiționale ale cooperării pentru 
dezvoltare precum infrastructura, 
dezvoltarea rurală, guvernanța și 
asistența comercială;
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Or. en

Amendamentul 27
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 7m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7m. reamintește rolul crucial al sistemelor 
de protecție socială menționate în Pactul 
global privind locurile de muncă al OIM 
și inițiativa țONU privind protecția socială 
de bază; prin urmare, solicită să se pună 
mai mult accent pe sistemele de protecție 
socială pentru a preveni creșterea sărăciei 
și pentru a aborda greutățile sociale, 
contribuind la stabilizarea economiei și la 
menținerea și promovarea capacității de 
ocupare a forței de muncă;

Or. en


