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Amendamentul 1
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Referirea 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare faţă de 
femei (CEDAW), adoptată în 1979,

Or. en

Amendamentul 2
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Referirea 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Declaraţia universală a 
drepturilor omului din 1984, reconfirmată 
cu ocazia Conferinţei mondiale privind 
drepturile omului din 1993, în special 
articolele 3, 16, 18, 23, 25, 26 şi 29,

– având în vedere Declaraţia universală a 
drepturilor omului din 1984, reconfirmată 
cu ocazia Conferinţei mondiale privind 
drepturile omului din 1993, în special 
articolele 3, 16, 18, 23, 25, 26, 27 şi 29,

Or. en

Amendamentul 3
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Referirea 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Convenţiile 26 şi 131 ale 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) 
privind stabilirea salariului minim,

– având în vedere Convenţiile 26 şi 131 ale 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) 
privind stabilirea salariului minim și nr. 29 
și 105 privind abolirea muncii forțate,

Or. en
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Amendamentul 4
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Referirea 5a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere raportul OIM „O 
alianță globală împotriva muncii forțate. 
Raport global în cadrul monitorizării 
Declarației OIM privind principiile și 
drepturile fundamentale la locul de 
muncă. Raportul Directorului General, 
2005”,

Or. en

Amendamentul 5
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Referirea 5b (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere articolele 34, 35 şi 36 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, prin care se definesc, 
în special, dreptul la ajutor social şi la 
ajutorul pentru locuinţă, la un nivel 
ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi la 
accesul la serviciile de interes economic 
general1,
1(JO C 303, 14.12.2007, p. 1.)

Or. en

Amendamentul 6
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Referirea 5c (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere raportul Comisiei 
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pentru ocuparea forţei de muncă şi 
afaceri sociale, precum şi avizul Comisiei 
pentru drepturile femeii şi egalitatea de 
gen (A6-0364/2008),

Or. en

Amendamentul 7
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Referirea 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Rezoluţia sa din 6 mai 
2009 referitoare la incluziunea persoanelor 
excluse de pe piaţa muncii,

– având în vedere Recomandarea Comisiei 
COM(2008)0639 din 3 octombrie 2008 și 
Rezoluţia sa din 6 mai 2009 referitoare la 
incluziunea persoanelor excluse de pe piaţa 
muncii,

Or. en

Amendamentul 8
Frédéric Daerden, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Referirea 16a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 3 octombrie 2008 referitoare la o 
recomandare a Comisiei privind 
incluziunea activă a persoanelor excluse 
de pe piaţa muncii,

Or. fr

Amendamentul 9
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Referirea 16a (nouă) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere recomandarea Comisiei 
din 3 octombrie 2008 referitoare la 
incluziunea activă a persoanelor excluse 
de pe piaţa muncii,

Or. it

Amendamentul 10
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Referirea 16a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Declaraţia sa scrisă nr. 
0111/2007 din 22 aprilie 2008 privind 
soluţionarea problemei persoanelor fără 
adăpost care trăiesc pe stradă,

Or. en

Amendamentul 11
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Referirea 17a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere propunerea Comisiei 
din 27 aprilie 2010 pentru o decizie a 
Consiliului privind liniile directoare ale 
politicilor de ocupare a forței de muncă 
ale statelor membre,

Or. en

Amendamentul 12
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Aa) întrucât sărăcia şi excluziunea 
socială constituie încălcări ale demnităţii 
umane şi ale drepturilor fundamentale ale 
omului, iar obiectivul central al sistemelor 
de sprijin pentru venituri trebuie să fie 
ieşirea oamenilor din sărăcie şi să le 
permită acestora să trăiască cu demnitate;

Or. en

Amendamentul 13
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Considerentul B 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(B) întrucât, în ciuda tuturor declaraţiilor 
privind reducerea sărăciei, inegalităţile 
sociale s-au agravat, iar la sfârşitul anului 
2008, 17 % din populaţia UE (adică 
aproape 85 de milioane de persoane) trăia 
sub pragul de sărăcie, chiar şi după 
transferurile sociale11, în timp ce, în 2005, 
acest procent era de 16 %, iar în 2000 de 
15 % în UE 15;

(B) întrucât, în ciuda prosperității 
economice și a tuturor declaraţiilor privind 
reducerea sărăciei, inegalităţile sociale s-au 
agravat, iar la sfârşitul anului 2008, 17 % 
din populaţia UE (adică aproape 85 de 
milioane de persoane) trăia sub pragul de 
sărăcie, chiar şi după transferurile sociale11, 
în timp ce, în 2005, acest procent era de 
16 %, iar în 2000 de 15 % în UE 15;

Or. en

Amendamentul 14
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul B 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(B) întrucât, în ciuda tuturor declaraţiilor 
privind reducerea sărăciei, inegalităţile 
sociale s-au agravat, iar la sfârşitul anului 
2008, 17 % din populaţia UE (adică 

(B) întrucât, în ciuda tuturor declaraţiilor 
privind reducerea sărăciei, inegalităţile 
sociale s-au agravat, iar la sfârşitul anului 
2008, 17 % din populaţia UE (adică 
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aproape 85 de milioane de persoane) trăia 
sub pragul de sărăcie, chiar şi după 
transferurile sociale11, în timp ce, în 2005, 
acest procent era de 16%, iar în 2000 de 
15 % în UE 15;

aproape 85 de milioane de persoane) trăia 
sub pragul de sărăcie după transferurile 
sociale11, în timp ce, în 2005, acest procent 
era de 16 %, iar în 2000 de 15 % în UE 15;

Or. en

Amendamentul 15
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ba) întrucât doar prin creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă 
nu s-a reușit reducerea sărăciei; întrucât 
transferurile sociale au un rol important 
în reducerea sărăciei şi acţionează ca un 
stabilizator automat în timpul crizei –
reducerea riscurilor sărăciei cu 38 % 
(datele din 2008), deşi gradul la care 
acestea se reduc este în mod substanţial 
diferit în rândul statelor membre, variind 
de la un efect de reducere a sărăciei de 
50 % sau mai mult în unele ţări, la unul 
de 17 % sau mai puţin în altele, reflectând 
diferenţe ale dimensiunii cheltuielilor, de 
la 12 % la 30 % din PIB și eficienţa şi 
eficacitatea sistemelor de protecţie 
socială;

Or. en

Amendamentul 16
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Considerentul C 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(C) întrucât rata riscului de sărăcie este mai 
ridicată în cazul copiilor şi al tinerilor cu 
vârsta de până la 17 ani în raport cu 
populaţia totală, aceasta fiind, în 2008, de 

(C) întrucât rata riscului de sărăcie este mai 
ridicată în cazul copiilor şi al tinerilor cu 
vârsta de până la 17 ani în raport cu 
populaţia totală, aceasta fiind, în 2008, de 
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20 % în UE 27, cele mai ridicate valori
înregistrându-se în România (33 %), 
Bulgaria (26 %), Italia şi Letonia (25 %), 
Spania (24 %), Grecia, Portugalia, 
Lituania şi Regatul Unit (23 %), precum 
şi în Polonia (22 %);

20 % în UE 27, cea mai ridicată valoare 
fiind de 33 %;

Or. en

Amendamentul 17
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Considerentul D 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(D) întrucât persoanele în vârstă sunt, de 
asemenea, expuse la un risc mai mare de 
sărăcie în raport cu populaţia totală, rata 
riscului de sărăcie în cazul persoanelor cu 
vârsta de 65 de ani sau de peste 65 de ani 
fiind, în 2008, de 19 % în UE 27;

(D) întrucât persoanele în vârstă sunt, de 
asemenea, expuse la un risc mai mare de 
sărăcie în raport cu populaţia totală, rata 
riscului de sărăcie în cazul persoanelor cu 
vârsta de 65 de ani sau de peste 65 de ani 
fiind, în 2008, de 19 % în UE 27, în timp 
ce, în 2005, valoarea era de 19 %, iar în 
2000 de 17 %;

Or. en

Amendamentul 18
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Considerentul E 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(E) întrucât s-au înmulţit locurile de 
muncă precare şi salariile mici, ceea ce va 
duce la o creştere a numărului de angajaţi 
ameninţaţi de riscul sărăciei, iar rata 
riscului de sărăcie în rândul populaţiei 
încadrate în muncă era, în 2008, de 8 % ca 
medie a UE 27, cele mai mari valori 
înregistrându-se în România (17 %), 
Grecia (14 %), Polonia şi Portugalia 
(12 % fiecare), precum şi în Spania şi 
Letonia (11 % fiecare);

(E) întrucât, în anumite sectoare, se 
înregistrează un nivel ridicat constant de 
locuri de muncă precare şi salarii mici, 
ceea ce înseamnă că numărul de angajaţi 
ameninţaţi de riscul sărăciei stagnează la 
un nivel ridicat, iar rata riscului de sărăcie 
în rândul populaţiei încadrate în muncă era, 
în 2008, de 8 % ca medie a UE 27, în timp 
ce, în 2005, valoarea era de 8 %, iar în 
2000 de 7 % în UE-15;
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Or. en

Amendamentul 19
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ea (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ea) întrucât, în Recomandarea 
92/441/CEE din 24 iunie 1992, Consiliul 
recomandă statelor membre să 
recunoască dreptul fundamental al unei 
persoane la resurse suficiente şi asistenţă 
socială, pentru a trăi într-un mod 
compatibil cu demnitatea umană; 
întrucât, în Recomandarea 92/442/CEE 
din 27 iulie 1992, Consiliul recomandă ca 
statele membre să garanteze un nivel de 
trai decent; întrucât, în concluziile din 17 
decembrie 1999, Consiliul a aprobat 
promovarea incluziunii sociale drept unul 
dintre obiectivele modernizării şi 
îmbunătăţirii protecţiei sociale;

Or. it

Amendamentul 20
Traian Ungureanu

Propunere de rezoluţie
Considerentul F 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(F) întrucât majoritatea populaţiei 
ameninţate de sărăcie este reprezentată de 
femei, aceasta datorită şomajului, a 
locurilor de muncă precare şi slab 
remunerate, a discriminărilor salariale şi a 
pensiilor şi indemnizaţiilor de pensionare 
mai mici;

(F) întrucât femeile reprezintă un segment 
important al populaţiei ameninţate de 
sărăcie, aceasta datorită şomajului, a 
locurilor de muncă precare şi slab 
remunerate, a discriminărilor salariale şi a 
pensiilor şi indemnizaţiilor de pensionare 
mai mici;

Or. en
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Amendamentul 21
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul F 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(F) întrucât majoritatea populaţiei 
ameninţate de sărăcie este reprezentată de 
femei, aceasta datorită şomajului, a 
locurilor de muncă precare şi slab 
remunerate, a discriminărilor salariale şi a 
pensiilor şi indemnizaţiilor de pensionare 
mai mici;

(F) întrucât majoritatea populaţiei 
ameninţate de sărăcie este reprezentată de 
femei, aceasta datorită şomajului, a 
responsabilităților de îngrijire 
nepartajate, a locurilor de muncă precare 
şi slab remunerate, a discriminărilor 
salariale şi a pensiilor şi indemnizaţiilor de 
pensionare mai mici;

Or. en

Amendamentul 22
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul Fa (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Fa) întrucât nu există date UE oficiale 
cu privire la situaţii de sărăcie extremă, 
cum ar fi lipsa unui adăpost, şi de aceea 
este dificil să se urmeze tendinţele 
recente;

Or. en

Amendamentul 23
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Considerentul Fa (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Fa) întrucât riscul de a cădea în sărăcie 
extremă este mai mare pentru femei decât 
pentru bărbaţi; întrucât tendinţa 
persistentă faţă de feminizarea sărăciei în 
societăţile europene de astăzi 
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demonstrează că actualul cadru al 
sistemelor de protecţie socială şi gama 
largă de politici sociale, economice şi de 
ocupare a forţei de muncă din Uniune nu 
sunt concepute pentru a satisface nevoile 
femeilor sau a soluționa diferenţele de la 
nivelul muncii femeilor; întrucât sărăcia 
în rândul femeilor şi excluziunea socială 
a acestora în Europa necesită răspunsuri 
politice specifice, multiple şi de gen;

Or. en

Amendamentul 24
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Considerentul Fb (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Fb) întrucât riscul de a cădea în sărăcie 
extremă este mai mare pentru femei decât 
pentru bărbaţi, în special în cazul celor în 
vârstă, pentru că sistemele de securitate 
socială se bazează adesea pe principiul 
angajării remunerate continue; întrucât 
un drept individualizat la un venit minim 
pentru prevenirea sărăciei nu ar trebui să 
fie condiţionat de contribuţiile aferente 
angajării;

Or. en

Amendamentul 25
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul Fb (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Fb) întrucât şomajul în rândul tinerilor a 
crescut la niveluri fără precedent, 
ajungând la 21,4 % în Uniunea 
Europeană, variind de la 7,6 % în Ţările 
de Jos la 44,5 % în Spania şi 43,8 % în 
Letonia, iar uceniciile şi stagiile oferite 
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tinerilor sunt adesea slab remunerate sau 
neremunerate;

Or. en

Amendamentul 26
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul Fc (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Fc) întrucât criza financiară şi 
economică a condus la o scădere a ofertei 
de locuri de muncă, estimările indicând 
peste 5 milioane de locuri de muncă 
pierdute din septembrie 2008 şi 
precaritate în creştere;

Or. en

Amendamentul 27
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Considerentul G 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(G) întrucât Anul European de Luptă 
împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale 
ar trebui să aibă un impact semnificativ în 
vederea sensibilizării cu privire la 
excluziunea socială şi pentru promovarea 
unei incluziuni active, ceea ce necesită o 
redistribuire echitabilă a veniturilor şi a 
bogăţiilor, precum şi măsuri care să asigure 
o coeziune economică şi socială eficace;

(G) întrucât Anul European de Luptă 
împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale 
ar trebui să aibă un impact semnificativ în 
vederea sensibilizării cu privire la sărăcie 
și la excluziunea socială ce rezultă din 
aceasta şi pentru promovarea unei 
incluziuni active, ceea ce necesită o 
redistribuire mai echitabilă a bogăţiilor, 
precum şi măsuri care să asigure o 
coeziune economică şi socială eficace;

Or. de
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Amendamentul 28
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul G 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(G) întrucât Anul European de Luptă 
împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale 
ar trebui să aibă un impact semnificativ în 
vederea sensibilizării cu privire la 
excluziunea socială şi pentru promovarea 
unei incluziuni active, ceea ce necesită o 
redistribuire echitabilă a veniturilor şi a 
bogăţiilor, precum şi măsuri care să asigure 
o coeziune economică şi socială eficace;

(G) întrucât Anul European de Luptă 
împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale 
ar trebui să aibă un impact semnificativ în 
vederea sensibilizării și îmbunătățirii 
reacțiilor politice la excluziunea socială, să 
promoveze incluziunea activă, garantând 
un venit adecvat, accesul la servicii de 
calitate și abordări de susținere privind 
munca decentă și necesită o redistribuire 
echitabilă a veniturilor şi a bogăţiilor, 
precum şi măsuri care să asigure o 
coeziune economică şi socială eficace;

Or. en

Amendamentul 29
Traian Ungureanu

Propunere de rezoluţie
Considerentul G 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(G) întrucât Anul European de Luptă 
împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale 
ar trebui să aibă un impact semnificativ în 
vederea sensibilizării cu privire la 
excluziunea socială şi pentru promovarea 
unei incluziuni active, ceea ce necesită o 
redistribuire echitabilă a veniturilor şi a 
bogăţiilor, precum şi măsuri care să 
asigure o coeziune economică şi socială 
eficace;

(G) întrucât Anul European de Luptă 
împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale 
trebuie să sensibilizeze cu privire la 
excluziunea socială şi să promoveze 
instrumentele și politicile de utilizat în 
vederea combaterii discrepanțelor 
economice și sociale dintre regiunile 
europene;

Or. en
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Amendamentul 30
Lívia Járóka

Propunere de rezoluţie
Considerentul G 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(G) întrucât Anul European de Luptă 
împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale 
ar trebui să aibă un impact semnificativ în 
vederea sensibilizării cu privire la 
excluziunea socială şi pentru promovarea 
unei incluziuni active, ceea ce necesită o 
redistribuire echitabilă a veniturilor şi a 
bogăţiilor, precum şi măsuri care să asigure 
o coeziune economică şi socială eficace;

(G) întrucât Anul European de Luptă 
împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale 
ar trebui să aibă un impact semnificativ în 
vederea sensibilizării cu privire la 
excluziunea socială şi pentru promovarea 
unei incluziuni active, ceea ce necesită o 
redistribuire echitabilă a veniturilor şi a 
bogăţiilor, precum şi măsuri care să asigure 
o coeziune economică şi socială eficace, 
iar venitul minim poate furniza o rețea de 
siguranță adecvată pentru persoanele 
marginalizate și vulnerabile care se 
confruntă cu sărăcia și excluziunea 
socială;

Or. en

Amendamentul 31
Traian Ungureanu

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ha) întrucât climatul economic şi 
financiar în UE-27 trebuie să fie corect 
evaluat în scopul de a încuraja statele 
membre să stabilească un prag minim de 
venit, care ar susține creșterea 
standardelor de trai şi ar stimula în 
continuare comportamentul concurenţial;

Or. en

Amendamentul 32
Traian Ungureanu

Propunere de rezoluţie
Considerentul J 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(J) având în vedere caracterul 
multidimensional al sărăciei şi al 
excluziunii sociale, existenţa unor grupe 
de populaţie deosebit de vulnerabile 
(copii, femei şi persoane în vârstă), 
inclusiv persoanele cu handicap, 
imigranţii, familiile numeroase sau 
monoparentale, bolnavii cronici şi 
persoanele fără adăpost, precum şi
necesitatea de a integra prevenirea şi lupta
împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale 
în cadrul celorlalte politici, pentru a 
garanta accesul universal la serviciile 
publice, la locuri de muncă de calitate 
care să ofere angajaţilor drepturile care li 
se cuvin şi un venit care să le permită să 
trăiască demn;

(J) având în vedere caracterul 
multidimensional al sărăciei şi al 
excluziunii sociale, necesitatea de a integra 
măsurile și instrumentele pentru 
prevenirea şi combaterea sărăciei şi a 
excluziunii sociale în cadrul celorlalte 
politici europene, instituind o serie de 
orientări pentru statele membre în 
vederea integrării lor în politicile 
naționale, garantând accesul la serviciile 
publice, un mediu socio-economic 
echitabil, condiții de muncă și drepturi 
profesionale care să permită o 
remunerare echitabilă și să favorizeze 
piețe competitive;

Or. en

Amendamentul 33
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul J 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(J) având în vedere caracterul 
multidimensional al sărăciei şi al 
excluziunii sociale, existenţa unor grupe de 
populaţie deosebit de vulnerabile (copii, 
femei şi persoane în vârstă), inclusiv 
persoanele cu handicap, imigranţii, 
familiile numeroase sau monoparentale, 
bolnavii cronici şi persoanele fără adăpost, 
precum şi necesitatea de a integra 
prevenirea şi lupta împotriva sărăciei şi a 
excluziunii sociale în cadrul celorlalte 
politici, pentru a garanta accesul universal 
la serviciile publice, la locuri de muncă de 
calitate care să ofere angajaţilor drepturile 
care li se cuvin şi un venit care să le 
permită să trăiască demn;

(J) având în vedere caracterul 
multidimensional al sărăciei şi al 
excluziunii sociale, existenţa unor grupe de 
populaţie deosebit de vulnerabile (copii, 
femei, persoane în vârstă, persoane cu 
handicap și alții), inclusiv persoanele cu 
handicap, imigranţii, inclusiv migranții 
fără documente, minoritățile etnice, 
printre care romii, familiile numeroase sau 
monoparentale, bolnavii cronici şi 
persoanele fără adăpost, precum şi 
necesitatea de a integra prevenirea şi lupta 
împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale 
în cadrul celorlalte politici, pentru a 
garanta sisteme de securitate socială și de 
protecție socială de calitate, accesul 



AM\817360RO.doc 17/95 PE441.188v02-00

RO

universal la servicii publice și locuri de 
muncă de calitate care să ofere angajaţilor 
drepturile care li se cuvin şi un venit care 
să le permită să trăiască demn;

Or. en

Amendamentul 34
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Considerentul J 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(J) având în vedere caracterul 
multidimensional al sărăciei şi al 
excluziunii sociale, existenţa unor grupe de 
populaţie deosebit de vulnerabile (copii, 
femei şi persoane în vârstă), inclusiv 
persoanele cu handicap, imigranţii, 
familiile numeroase sau monoparentale, 
bolnavii cronici şi persoanele fără adăpost, 
precum şi necesitatea de a integra 
prevenirea şi lupta împotriva sărăciei şi a 
excluziunii sociale în cadrul celorlalte 
politici, pentru a garanta accesul universal 
la serviciile publice, la locuri de muncă de 
calitate care să ofere angajaţilor drepturile 
care li se cuvin şi un venit care să le 
permită să trăiască demn;

(J) având în vedere caracterul 
multidimensional al sărăciei şi al 
excluziunii sociale, existenţa unor grupe de 
populaţie deosebit de vulnerabile (copii, 
femei şi persoane în vârstă), inclusiv 
persoanele cu handicap, imigranţii, 
familiile numeroase sau monoparentale, 
bolnavii cronici şi persoanele fără adăpost, 
precum şi necesitatea de a integra 
prevenirea şi lupta împotriva sărăciei şi a 
excluziunii sociale în cadrul celorlalte 
politici, pentru a garanta accesul universal 
la infrastructura şi serviciile publice de 
interes general, la locuri de muncă de 
calitate care să ofere angajaţilor drepturile 
care li se cuvin şi un venit minim garantat 
pentru prevenirea sărăciei, care să le dea 
dreptul la o participare socială, culturală 
și politică și la o viață demnă;

Or. en

Amendamentul 35
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Considerentul J 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(J) având în vedere caracterul 
multidimensional al sărăciei şi al 

(J) având în vedere caracterul
multidimensional al sărăciei şi al 
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excluziunii sociale, existenţa unor grupe de 
populaţie deosebit de vulnerabile (copii,
femei şi persoane în vârstă), inclusiv 
persoanele cu handicap, imigranţii, 
familiile numeroase sau monoparentale, 
bolnavii cronici şi persoanele fără adăpost, 
precum şi necesitatea de a integra 
prevenirea şi lupta împotriva sărăciei şi a 
excluziunii sociale în cadrul celorlalte 
politici, pentru a garanta accesul universal 
la serviciile publice, la locuri de muncă de 
calitate care să ofere angajaţilor drepturile 
care li se cuvin şi un venit care să le 
permită să trăiască demn;

excluziunii sociale, existenţa unor grupe de 
populaţie extrem de nevoiașe (copii, femei 
şi persoane în vârstă), inclusiv persoanele 
cu handicap, imigranţii, familiile 
numeroase sau monoparentale, bolnavii 
cronici şi persoanele fără adăpost, precum 
şi necesitatea de a integra prevenirea şi 
lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii 
sociale în cadrul celorlalte politici, pentru a 
garanta accesul universal la servicii publice 
accesibile, la locuri de muncă de calitate 
care să ofere angajaţilor drepturile care li 
se cuvin şi un venit care să le permită să 
trăiască demn;

Or. hu

Amendamentul 36
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Considerentul J 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(J) având în vedere caracterul 
multidimensional al sărăciei şi al 
excluziunii sociale, existenţa unor grupe de 
populaţie deosebit de vulnerabile (copii, 
femei şi persoane în vârstă), inclusiv 
persoanele cu handicap, imigranţii, 
familiile numeroase sau monoparentale, 
bolnavii cronici şi persoanele fără adăpost, 
precum şi necesitatea de a integra 
prevenirea şi lupta împotriva sărăciei şi a 
excluziunii sociale în cadrul celorlalte 
politici, pentru a garanta accesul universal 
la serviciile publice, la locuri de muncă de 
calitate care să ofere angajaţilor drepturile 
care li se cuvin şi un venit care să le 
permită să trăiască demn;

(J) având în vedere caracterul 
multidimensional al sărăciei şi al 
excluziunii sociale, existenţa unor grupe de 
populaţie deosebit de vulnerabile (copii, 
femei şi persoane în vârstă), inclusiv 
persoanele cu handicap, imigranţii, 
minoritățile, în special romii, familiile 
numeroase sau monoparentale, bolnavii 
cronici şi persoanele fără adăpost, precum 
şi necesitatea de a integra prevenirea şi 
lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii 
sociale în cadrul celorlalte politici, pentru a 
garanta accesul universal la serviciile 
publice, la locuri de muncă de calitate care 
să ofere angajaţilor drepturile care li se 
cuvin şi un venit care să le permită să 
trăiască demn;

Or. en
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Amendamentul 37
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Considerentul J 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(J) având în vedere caracterul 
multidimensional al sărăciei şi al 
excluziunii sociale, existenţa unor grupe de 
populaţie deosebit de vulnerabile (copii, 
femei şi persoane în vârstă), inclusiv 
persoanele cu handicap, imigranţii, 
familiile numeroase sau monoparentale, 
bolnavii cronici şi persoanele fără adăpost, 
precum şi necesitatea de a integra 
prevenirea şi lupta împotriva sărăciei şi a 
excluziunii sociale în cadrul celorlalte 
politici, pentru a garanta accesul universal 
la serviciile publice, la locuri de muncă de 
calitate care să ofere angajaţilor drepturile 
care li se cuvin şi un venit care să le 
permită să trăiască demn;

(J) având în vedere caracterul 
multidimensional al sărăciei şi al 
excluziunii sociale, existenţa unor grupe de 
populaţie deosebit de vulnerabile (copii, 
femei şi persoane în vârstă), inclusiv 
persoanele cu handicap, imigranţii, 
familiile numeroase sau monoparentale, 
bolnavii cronici şi persoanele fără adăpost, 
precum şi necesitatea de a integra 
prevenirea şi lupta împotriva sărăciei şi a 
excluziunii sociale în cadrul celorlalte 
politici, pentru a garanta accesul universal 
la serviciile publice, la locuri de muncă 
decente care să ofere angajaţilor drepturile 
care li se cuvin şi un venit care să le 
permită să trăiască demn;

Or. en

Amendamentul 38
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ja (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ja) întrucât nivelul sărăciei extreme nu 
afectează numai coeziunea socială în 
Europa, dar şi economia noastră, 
deoarece excluderea unei mari părţi a 
societăţii noastre în mod permanent 
slăbeşte competitivitatea economiei 
noastre şi creşte presiunea asupra 
gospodăriilor noastre publice;

Or. en
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Amendamentul 39
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul K 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(K) având în vedere necesitatea de a stabili 
un obiectiv global, acordând prioritate 
coeziunii economice şi sociale şi protejării 
drepturilor fundamentale ale omului, ceea 
ce presupune un echilibru între politicile 
economice, de ocupare a forţei de muncă, 
sociale şi de mediu, precum şi o 
redistribuire echitabilă a bogăţiilor şi a 
veniturilor;

(K) având în vedere necesitatea de a stabili 
un obiectiv global, în special în strategia 
Europa 2020, acordând prioritate coeziunii 
economice şi sociale şi protejării 
drepturilor fundamentale ale omului, ceea 
ce presupune un echilibru între politicile 
economice, de ocupare a forţei de muncă, 
sociale şi de mediu, precum şi o 
redistribuire echitabilă a bogăţiilor şi a 
veniturilor;

Or. en

Amendamentul 40
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Considerentul K 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(K) având în vedere necesitatea de a stabili 
un obiectiv global, acordând prioritate 
coeziunii economice şi sociale şi protejării 
drepturilor fundamentale ale omului, ceea 
ce presupune un echilibru între politicile 
economice, de ocupare a forţei de muncă, 
sociale şi de mediu, precum şi o 
redistribuire echitabilă a bogăţiilor şi a 
veniturilor;

(K) având în vedere necesitatea de a stabili 
un obiectiv global, acordând prioritate 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
şi protejării drepturilor fundamentale ale 
omului, ceea ce presupune un echilibru 
între politicile economice, de ocupare a 
forţei de muncă, sociale, regionale şi de 
mediu, precum şi o redistribuire echitabilă 
a bogăţiilor şi a veniturilor;

Or. en

Amendamentul 41
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Considerentul K 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(K) având în vedere necesitatea de a stabili 
un obiectiv global, acordând prioritate 
coeziunii economice şi sociale şi protejării 
drepturilor fundamentale ale omului, ceea 
ce presupune un echilibru între politicile 
economice, de ocupare a forţei de muncă, 
sociale şi de mediu, precum şi o 
redistribuire echitabilă a bogăţiilor şi a 
veniturilor;

(K) având în vedere necesitatea de a stabili 
un obiectiv global, acordând prioritate 
coeziunii economice şi sociale şi protejării 
drepturilor fundamentale ale omului, ceea 
ce presupune un echilibru între politicile 
economice, de ocupare a forţei de muncă, 
sociale şi de mediu, precum şi o 
redistribuire mai echitabilă a bogăţiilor;

Or. de

Amendamentul 42
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Considerentul K 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(K) având în vedere necesitatea de a stabili 
un obiectiv global, acordând prioritate 
coeziunii economice şi sociale şi protejării 
drepturilor fundamentale ale omului, ceea 
ce presupune un echilibru între politicile 
economice, de ocupare a forţei de muncă, 
sociale şi de mediu, precum şi o 
redistribuire echitabilă a bogăţiilor şi a 
veniturilor;

(K) având în vedere necesitatea de a stabili 
un obiectiv global, acordând prioritate 
coeziunii economice şi sociale şi protejării 
drepturilor fundamentale ale omului, ceea 
ce presupune un echilibru între politicile 
economice, de ocupare a forţei de muncă, 
sociale şi de mediu, precum şi o 
redistribuire echitabilă a bogăţiilor şi a 
veniturilor, de unde nevoia de a elabora 
studii de impact social pentru toate 
deciziile și de a aplica clauza socială 
orizontală cuprinsă în Tratatul de la 
Lisabona;

Or. fr

Amendamentul 43
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Considerentul K 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(K) având în vedere necesitatea de a stabili 
un obiectiv global, acordând prioritate 
coeziunii economice şi sociale şi protejării 
drepturilor fundamentale ale omului, ceea 
ce presupune un echilibru între politicile 
economice, de ocupare a forţei de muncă, 
sociale şi de mediu, precum şi o 
redistribuire echitabilă a bogăţiilor şi a 
veniturilor;

(K) având în vedere necesitatea de a stabili 
un obiectiv global, acordând prioritate 
coeziunii economice şi sociale şi protejării 
drepturilor fundamentale ale omului, ceea 
ce presupune un echilibru între politicile 
economice, de ocupare a forţei de muncă, 
sociale şi de mediu, precum şi o 
redistribuire echitabilă a bogăţiilor şi a 
veniturilor, ținând seama de schimbările 
dramatice de la nivelul ratelor de 
dependență;

Or. hu

Amendamentul 44
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ka (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ka) întrucât respectul pentru demnitatea 
umană este unul dintre principiile 
fondatoare ale Uniunii Europene, a cărui 
acţiune este destinată să promoveze 
ocuparea integrală a forței de muncă şi 
progresul social, pentru a combate 
excluziunea socială şi discriminarea şi a 
promova justiţia şi protecţia socială;

Or. it

Amendamentul 45
Traian Ungureanu

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ka (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ka) întrucât obiectivul principal în 
combaterea sărăciei şi a excluziunii 
sociale ar trebui să fie crearea de locuri 
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de muncă, acordând posibilitatea unui 
venit echitabil pentru locuri de muncă 
decente;

Or. en

Amendamentul 46
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Considerentul L 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(L)având în vedere necesitatea de a garanta 
aplicarea, creşterea şi o mai bună utilizare 
a fondurilor structurale în vederea realizării 
incluziunii sociale şi a creării de locuri de 
muncă de calitate;

(L) având în vedere necesitatea de a 
garanta aplicarea, creşterea şi o mai bună 
utilizare a fondurilor structurale în vederea 
realizării incluziunii sociale şi a creării de 
locuri de muncă de calitate care să ofere 
angajaţilor drepturile care li se cuvin;

Or. de

Justificare

Conceptul pereche de locuri de muncă de „înaltă calitate” „care să ofere angajaților 
drepturile care li se cuvin” menţionat la Considerentul J ar trebui să fie, de asemenea, 
menționat aici, folosind aceeaşi formulare. Ambelor aspecte ale acestui concept trebuie să li 
se acorde o importanță egală.

Amendamentul 47
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Considerentul L 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(L) având în vedere necesitatea de a 
garanta aplicarea, creşterea şi o mai bună 
utilizare a fondurilor structurale în vederea 
realizării incluziunii sociale şi a creării de 
locuri de muncă de calitate;

(L) având în vedere necesitatea de a 
garanta aplicarea, creşterea şi o mai bună 
utilizare a fondurilor structurale în vederea 
realizării incluziunii sociale şi a creării de 
locuri de muncă de calitate și fără 
constrângeri;

Or. hu
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Amendamentul 48
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul L 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(L) având în vedere necesitatea de a 
garanta aplicarea, creşterea şi o mai bună 
utilizare a fondurilor structurale în vederea 
realizării incluziunii sociale şi a creării de 
locuri de muncă de calitate;

(L) având în vedere necesitatea de a 
garanta aplicarea, creşterea şi o mai bună 
utilizare a fondurilor structurale în vederea 
prevenirii sărăciei, a realizării incluziunii 
sociale şi a creării de locuri de muncă de 
calitate;

Or. en

Amendamentul 49
Traian Ungureanu

Propunere de rezoluţie
Considerentul M 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(M) având în vedere rolul sistemelor de 
protecţie socială în asigurarea nivelului de 
coeziune socială necesar dezvoltării în 
vederea asigurării incluziunii sociale, ceea 
ce presupune, de asemenea, o
îmbunătăţire a nivelului de formare a
persoanelor excluse de pe piaţa muncii şi 
garantarea egalităţii de şanse pentru 
exercitarea drepturilor fundamentale;

(M) având în vedere rolul sistemelor de 
protecţie socială în asigurarea nivelului de 
coeziune socială necesar dezvoltării în 
vederea asigurării incluziunii sociale, ceea 
ce presupune îmbunătăţirea nivelului de 
aptitudini și educație al persoanelor 
confruntate cu riscul de a fi excluse de pe 
piaţa muncii ca urmare a presiunilor 
competitive de pe piață şi, de asemenea,
garantarea egalităţii de şanse pentru 
intrarea pe piața muncii și ieșirea de pe 
aceasta;

Or. en

Amendamentul 50
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Considerentul M 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(M) având în vedere rolul sistemelor de 
protecţie socială în asigurarea nivelului de 
coeziune socială necesar dezvoltării în 
vederea asigurării incluziunii sociale, ceea 
ce presupune, de asemenea, o îmbunătăţire 
a nivelului de formare a persoanelor 
excluse de pe piaţa muncii şi garantarea 
egalităţii de şanse pentru exercitarea 
drepturilor fundamentale;

(M) având în vedere rolul sistemelor de 
protecţie socială în asigurarea nivelului de 
coeziune socială necesar dezvoltării în 
vederea asigurării incluziunii sociale, ceea 
ce presupune un venit minim garantat 
individual pentru prevenirea sărăciei, o 
îmbunătăţire a nivelului de formare 
educativă a persoanelor excluse de pe piaţa 
muncii şi garantarea egalităţii de şanse 
pentru exercitarea drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 51
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Considerentul M 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(M) având în vedere rolul sistemelor de 
protecţie socială în asigurarea nivelului de 
coeziune socială necesar dezvoltării în 
vederea asigurării incluziunii sociale, ceea 
ce presupune, de asemenea, o îmbunătăţire 
a nivelului de formare a persoanelor 
excluse de pe piaţa muncii şi garantarea 
egalităţii de şanse pentru exercitarea 
drepturilor fundamentale;

(M) având în vedere rolul sistemelor de 
protecţie socială în asigurarea nivelului de 
coeziune socială necesar dezvoltării în 
vederea asigurării incluziunii sociale și a 
atenuării consecințelor sociale ale crizei 
economice, ceea ce presupune, de 
asemenea, o îmbunătăţire a nivelului de 
formare a persoanelor excluse de pe piaţa 
muncii şi garantarea egalităţii de şanse 
pentru exercitarea drepturilor 
fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 52
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ma (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ma) întrucât introducerea şi 
consolidarea sistemelor de venit minim 
constituie o modalitate importantă şi 
eficientă de a ieşi din sărăcie, prin 
sprijinirea integrării sociale şi a accesului 
pe piaţa muncii şi posibilitatea acordată 
oamenilor de a avea un trai decent;

Or. en

Amendamentul 53
Corina Creţu

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ma (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ma) întrucât una din cinci persoane cu 
vârsta de până la 25 de ani din UE este 
şomeră, în timp ce lucrătorii cu vârsta de 
peste 55 de ani sunt cetăţenii europeni cei 
mai afectați de şomaj şi trebuie, de 
asemenea, să se confrunte cu problema 
specifică şi gravă a scăderii probabilităţii 
de a obţine un loc de muncă pe măsură ce 
înaintează în vârstă;

Or. ro

Amendamentul 54
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluţie
Considerentul Mb (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Mb) întrucât sistemele de venit minim 
reprezintă un instrument important prin 
care se oferă siguranță persoanelor care 
trebuie să depăşească consecinţele 
excluziunii sociale şi ale şomajului şi prin 
care se oferă sprijin accesului la piaţa 
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muncii; întrucât astfel de sisteme de venit 
minim joacă un rol relevant în 
redistribuirea bogăţiei şi asigurarea 
solidarităţii şi justiţiei sociale şi, mai ales
în vremuri de criză, un rol contra-ciclic, 
furnizând resurse suplimentare pentru 
consolidarea cererii şi a consumului pe 
piaţa internă;

Or. en

Amendamentul 55
Corina Creţu

Propunere de rezoluţie
Considerentul Na (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Na) având în vedere efectele sociale 
dureroase ale crizei economice, care a 
scos peste 6 milioane de cetăţeni europeni 
în afara câmpului muncii în ultimii doi 
ani;

Or. ro

Amendamentul 56
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Considerentul Na (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Na) având în vedere gravitatea crizei 
economice şi sociale şi impactul acesteia 
în termeni de creştere a sărăciei şi a 
excluziunii şi creşterea şomajului (de la 
6,7 % la începutul anului 2008 la 9,5 % la 
sfârşitul anului 2009), cu o treime din 
şomeri fiind afectați de şomajul de lungă 
durată, o situaţie care este mai rea în 
statele membre mai vulnerabile din punct 
de vedere economic;

Or. pt



PE441.188v02-00 28/95 AM\817360RO.doc

RO

Amendamentul 57
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Considerentul Nb (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Nb) întrucât anumite state membre sunt 
supuse unei presiuni din partea 
Consiliului şi Comisiei, precum şi a 
organismelor internaţionale, cum ar fi 
FMI, de a-și asuma reducerea pe termen 
scurt a deficitelor bugetare, care au fost 
agravate de criză, şi de a-și reduce 
cheltuielile, inclusiv cheltuielile sociale, 
subminând astfel bunăstarea şi 
accentuând sărăcia; 

Or. pt

Amendamentul 58
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Considerentul Nc (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Nc) având în vedere inechitatea socială 
în creștere în anumite state membre, 
rezultatul mai presus de toate al 
inegalității economice în termeni de 
venituri şi distribuţie a bogăţiei, 
inegalităţile de pe piaţa muncii, 
insecuritatea socială, precum şi accesul 
inegal la funcţiile sociale ale statului, cum 
ar fi bunăstarea, sănătatea, educaţia , 
sistemul juridic etc.;

Or. pt
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Amendamentul 59
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Considerentul Nd (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Nd) având în vedere aplicarea politicii 
UE pentru incluziunea socială, şi în 
special obiectivele şi programul european 
adoptate în cadrul Strategiei de la 
Lisabona la începutul lui 2000, cu 
punerea în aplicare a Metodei deschise de 
coordonare şi obiective comune care 
trebuie realizate în cadrul planurilor 
naţionale de acţiune;

Or. pt

Amendamentul 60
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ne (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ne) întrucât în majoritatea statelor 
membre se înregistrează în prezent un 
număr mare de persoane fără adăpost, ca 
urmare a unei serii de factori, iar acest 
lucru solicită măsuri specifice în vederea 
integrării sociale a persoanelor în cauză; 

Or. pt

Amendamentul 61
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea 

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete destinate eradicării sărăciei şi 
excluziunii sociale, prin încurajarea unei 
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socială, prin încurajarea unei redistribuiri 
echitabile a veniturilor şi a bogăţiilor, 
conferind totodată sens şi substanţă Anului 
European de Luptă împotriva Sărăciei şi a 
Excluziunii Sociale şi realizării 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, 
inclusiv garantarea unui venit minim 
adecvat în întreaga Uniune Europeană;

redistribuiri echitabile a veniturilor şi a 
bogăţiilor, conferind astfel sens şi 
substanţă Anului European de Luptă 
împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale 
şi realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului, inclusiv garantarea unor
sisteme de venit minim pentru prevenirea 
sărăciei și incluziune socială în întreaga 
Uniune Europeană;

Or. en

Amendamentul 62
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin încurajarea unei redistribuiri 
echitabile a veniturilor şi a bogăţiilor, 
conferind totodată sens şi substanţă Anului 
European de Luptă împotriva Sărăciei şi a 
Excluziunii Sociale şi realizării 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, 
inclusiv garantarea unui venit minim 
adecvat în întreaga Uniune Europeană;

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin garantarea unui venit adecvat, 
conferind totodată sens şi substanţă Anului 
European de Luptă împotriva Sărăciei şi a 
Excluziunii Sociale şi realizării 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului; 
încurajează statele membre să reconsidere 
politicile de garantare a unui venit 
adecvat;

Or. it

Amendamentul 63
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin încurajarea unei redistribuiri echitabile 
a veniturilor şi a bogăţiilor, conferind
totodată sens şi substanţă Anului European 
de Luptă împotriva Sărăciei şi a 

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin încurajarea unei redistribuiri echitabile 
a veniturilor şi a bogăţiilor, garantând
totodată o moștenire politică puternică
Anului European de Luptă împotriva 
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Excluziunii Sociale şi realizării 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, 
inclusiv garantarea unui venit minim 
adecvat în întreaga Uniune Europeană;

Sărăciei şi a Excluziunii Sociale şi 
realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului, inclusiv garantarea unui venit 
minim adecvat în întreaga Uniune 
Europeană și acționând în mod activ în 
direcția promovării unor sisteme de 
venituri adecvate şi de protecţie socială la 
nivel global;

Or. en

Amendamentul 64
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin încurajarea unei redistribuiri
echitabile a veniturilor şi a bogăţiilor, 
conferind totodată sens şi substanţă Anului 
European de Luptă împotriva Sărăciei şi a 
Excluziunii Sociale şi realizării 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, 
inclusiv garantarea unui venit minim 
adecvat în întreaga Uniune Europeană;

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin încurajarea unei distribuiri mai 
echitabile a bogăţiilor, conferind totodată 
sens şi substanţă Anului European de 
Luptă împotriva Sărăciei şi a Excluziunii 
Sociale şi realizării Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului, inclusiv 
garantarea unui venit minim adecvat în 
întreaga Uniune Europeană;

Or. de

Amendamentul 65
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin încurajarea unei redistribuiri 
echitabile a veniturilor şi a bogăţiilor, 
conferind totodată sens şi substanţă Anului 
European de Luptă împotriva Sărăciei şi a 
Excluziunii Sociale şi realizării 

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin explorarea modalităților de 
reintegrare a oamenilor pe piața muncii, 
conferind totodată sens şi substanţă Anului 
European de Luptă împotriva Sărăciei şi a 
Excluziunii Sociale şi realizării 
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Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, 
inclusiv garantarea unui venit minim 
adecvat în întreaga Uniune Europeană;

Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, 
inclusiv garantarea unui venit minim 
adecvat în întreaga Uniune Europeană;

Or. fr

Amendamentul 66
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin încurajarea unei redistribuiri 
echitabile a veniturilor şi a bogăţiilor,
conferind totodată sens şi substanţă Anului 
European de Luptă împotriva Sărăciei şi a 
Excluziunii Sociale şi realizării 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, 
inclusiv garantarea unui venit minim 
adecvat în întreaga Uniune Europeană;

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
conferind un sens şi o substanţă veritabile 
Anului European de Luptă împotriva 
Sărăciei şi a Excluziunii Sociale şi 
realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului, inclusiv garantarea unui venit 
minim adecvat pe baza normelor naționale 
sau a acordurilor colective;

Or. nl

Amendamentul 67
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin încurajarea unei redistribuiri echitabile
a veniturilor şi a bogăţiilor, conferind 
totodată sens şi substanţă Anului European 
de Luptă împotriva Sărăciei şi a 
Excluziunii Sociale şi realizării 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, 
inclusiv garantarea unui venit minim 
adecvat în întreaga Uniune Europeană;

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin încurajarea unei redistribuiri echitabile 
a veniturilor şi a bogăţiilor, conferind 
totodată sens şi substanţă Anului European 
de Luptă împotriva Sărăciei şi a 
Excluziunii Sociale şi realizării 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, 
în conformitate cu diversele practici, 
negocieri colective şi legislaţii naţionale 
din statele membre;
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Or. en

Amendamentul 68
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin încurajarea unei redistribuiri echitabile 
a veniturilor şi a bogăţiilor, conferind 
totodată sens şi substanţă Anului European 
de Luptă împotriva Sărăciei şi a 
Excluziunii Sociale şi realizării 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, 
inclusiv garantarea unui venit minim 
adecvat în întreaga Uniune Europeană;

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin încurajarea unei redistribuiri echitabile 
a veniturilor şi a bogăţiilor, conferind 
totodată sens şi substanţă Anului European 
de Luptă împotriva Sărăciei şi a 
Excluziunii Sociale şi realizării 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, 
inclusiv garantarea unui venit minim 
adecvat în întreaga Uniune Europeană; cu 
alte cuvinte, combaterea sărăciei începe 
cu crearea de locuri de muncă „bune” -
în special pentru grupurile dezavantajate 
de pe piaţa muncii; subliniază faptul că 
ocuparea forţei de muncă cu normă 
întreagă trebuie să furnizeze lucrătorilor 
un minim de trai, astfel încât politica 
privind bunăstarea să fie inseparabilă de 
o politică activă privind piaţa muncii;

Or. de

Amendamentul 69
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin încurajarea unei redistribuiri echitabile 
a veniturilor şi a bogăţiilor, conferind 
totodată sens şi substanţă Anului European 

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri 
concrete care să reducă în mod efectiv şi 
semnificativ sărăcia şi excluziunea socială, 
prin încurajarea unei redistribuiri echitabile 
a veniturilor şi a bogăţiilor, conferind 
totodată sens şi substanţă Anului European 
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de Luptă împotriva Sărăciei şi a 
Excluziunii Sociale şi realizării 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, 
inclusiv garantarea unui venit minim 
adecvat în întreaga Uniune Europeană;

de Luptă împotriva Sărăciei şi a 
Excluziunii Sociale şi realizării 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, 
inclusiv garantarea unui venit minim 
adecvat în întreaga Uniune Europeană, în 
conformitate cu practicile naţionale de 
negociere colectivă sau cu legislaţia 
naţională;

Or. fr

Amendamentul 70
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. atrage atenţia asupra faptului că 
încetinirea economică recentă, cu şomaj 
în creştere şi mai puţine oportunităţi de 
locuri de muncă, expune multe persoane 
riscului de sărăcie şi excluziune socială; 
subliniază că acesta este în special cazul 
în unele state membre care suferă de 
şomaj pe termen lung sau inactivitate;

Or. it

Amendamentul 71
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. solicită realizarea unui progres real cu 
privire la caracterul adecvat al sistemelor 
de venit minim, astfel încât să poată 
permite fiecărui copil și adult, şi fiecărei 
persoane în vârstă, să iasă din sărăcie şi 
să asigure dreptul lor la o viaţă demnă;

Or. en
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Amendamentul 72
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. subliniază diferenţele în diferite 
domenii (sănătate, locuinţă, educaţie, 
venit şi ocuparea forţei de muncă) dintre 
grupurile sociale care trăiesc în sărăcie; 
invită Comisia şi statele membre să ia în 
considerare aceste diferenţe în cadrul 
măsurilor lor specifice; subliniază faptul 
că cea mai eficientă cale de a reduce 
sărăcia este de a permite ca piaţa muncii 
să fie accesibilă tuturor;

Or. en

Amendamentul 73
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. subliniază necesitatea de a acorda o 
importanţă deosebită programelor de 
învăţare continuă ca instrument de bază 
de combatere a sărăciei şi a excluziunii 
sociale, prin creşterea şanselor de 
angajare şi a accesului la cunoaştere şi la 
piaţa muncii; consideră că este necesar să 
se prevadă stimulente pentru creşterea 
participării la învăţare pe tot parcursul 
vieţii de către lucrători, şomeri şi toate 
grupurile sociale vulnerabile, şi să se ia 
măsuri eficiente împotriva factorilor care 
determină oamenii să renunțe, 
îmbunătăţind, în același timp, nivelul de 
calificare profesională şi dobândirea de 
noi aptitudini, care pot conduce la 
reintegrarea mai rapidă pe piaţa muncii, 
creşterea productivităţii şi îi pot ajuta pe 
oameni să găsească un loc de muncă mai 
bun;
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Or. el

Amendamentul 74
Traian Ungureanu

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. subliniază nevoia de acţiune la nivelul 
statelor membre pentru stabilirea unui 
prag de venit minim, pe baza indicatorilor 
relevanţi, în vederea garantării coeziunii 
social-economice, reducând riscul unor 
niveluri inegale de remunerare pentru 
aceleaşi activităţi, pe acela de a avea o 
populaţie săracă pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene, precum şi printr-o 
recomandare mai fermă din partea 
Uniunii Europene cu privire la aceste 
tipuri de acţiuni; 

Or. en

Amendamentul 75
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Punctul 1b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1b. subliniază faptul că ocuparea forţei de 
muncă trebuie să fie văzută drept cea mai 
eficientă protecţie împotriva sărăciei şi, în 
consecinţă, că ar trebui adoptate măsuri 
pentru a încuraja angajarea femeilor, 
precum şi stabilirea de obiective calitative 
pentru locurile de muncă oferite;

Or. it
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Amendamentul 76
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 1b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1b. subliniază necesitatea de a stabili un 
sistem fiscal transparent şi echitabil, care 
va garanta o armonizare deplină între 
poverile fiscale şi capacitatea de plată, şi 
prin care se vor lua toate măsurile pentru 
reduceri fiscale pentru familii, grupurile 
vulnerabile social (persoanele în vârstă, 
persoanele cu handicap etc.) şi clasele de 
mijloc şi de jos, astfel încât acestea să nu 
se confrunte cu riscul de sărăcie;

Or. el

Amendamentul 77
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 1c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1c. subliniază nevoia de acţiune atât la 
nivel european, cât şi la nivel naţional, 
pentru a proteja cetăţenii şi consumatorii 
de clauzele abuzive cu privire la 
rambursarea de credite şi cardurile de 
credit, şi de a stabili condiţiile care 
guvernează accesul la împrumuturi, 
menite să prevină situația în care 
gospodăriile ar fi confruntate cu datorii 
excesive şi, prin urmare, cu sărăcia și 
excluziunea socială; 

Or. el
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Amendamentul 78
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază caracterul pluridimensional al 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi insistă 
asupra dimensiunii şi viabilităţii sociale a 
politicilor macroeconomice ca parte 
integrantă a strategiei de ieşire din criză şi 
a coeziunii economice şi sociale, ceea ce 
presupune o adaptare a priorităţilor şi a 
politicilor, în special monetare, din Pactul 
de stabilitate şi creştere, a politicilor în 
domeniul concurenţei şi al pieţei interne, 
precum şi a politicilor bugetare şi fiscale;

2. subliniază caracterul pluridimensional al 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi insistă 
asupra dimensiunii şi viabilităţii sociale a 
politicilor macroeconomice ca parte 
integrantă a strategiei de ieşire din criză şi 
a coeziunii economice şi sociale;

Or. en

Amendamentul 79
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază caracterul pluridimensional al 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi insistă 
asupra dimensiunii şi viabilităţii sociale a 
politicilor macroeconomice ca parte 
integrantă a strategiei de ieşire din criză şi 
a coeziunii economice şi sociale, ceea ce
presupune o adaptare a priorităţilor şi a 
politicilor, în special monetare, din Pactul 
de stabilitate şi creştere, a politicilor în 
domeniul concurenţei şi al pieţei interne, 
precum şi a politicilor bugetare şi fiscale;

2. subliniază caracterul pluridimensional al 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi insistă 
asupra nevoii de a garanta integrarea 
obiectivelor şi viabilităţii sociale a 
politicilor macroeconomice, promovând 
coeziunea economică și socială ca parte 
integrantă a strategiilor de ieşire din criză 
şi a strategiei Europa 2020. Aceasta 
presupune asigurarea unei orientări 
sociale transversale şi a unei evaluări de 
impact eficiente din punct de vedere 
social, care să garanteze că prioritățile și 
politicile, în special monetare, din Pactul 
de stabilitate şi creştere, politicile în 
domeniul concurenţei şi al pieţei interne, 
precum şi politicile bugetare şi fiscale 
contribuie la și nu împiedică coeziunea 
socială;
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Or. en

Amendamentul 80
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază caracterul pluridimensional al 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi insistă 
asupra dimensiunii şi viabilităţii sociale a 
politicilor macroeconomice ca parte 
integrantă a strategiei de ieşire din criză şi 
a coeziunii economice şi sociale, ceea ce 
presupune o adaptare a priorităţilor şi a 
politicilor, în special monetare, din Pactul 
de stabilitate şi creştere, a politicilor în 
domeniul concurenţei şi al pieţei interne, 
precum şi a politicilor bugetare şi fiscale;

2. subliniază caracterul pluridimensional al 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi insistă 
asupra dimensiunii şi viabilităţii sociale a 
politicilor macroeconomice, acordând o 
atenție deosebită celor mai vulnerabile 
sectoare ale populației, ca parte integrantă 
a strategiei de ieşire din criză şi a coeziunii 
economice şi sociale, ceea ce presupune o 
adaptare a priorităţilor şi a politicilor, în 
special monetare, din Pactul de stabilitate 
şi creştere, a politicilor în domeniul 
concurenţei şi al pieţei interne, a politicilor 
bugetare şi fiscale și adoptarea unor 
politici eficiente pentru a sprijini statele 
care au cea mai mare nevoie, prin 
intermediul mecanismelor 
corespunzătoare;

Or. el

Amendamentul 81
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază caracterul pluridimensional al 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi insistă 
asupra dimensiunii şi viabilităţii sociale a 
politicilor macroeconomice ca parte 
integrantă a strategiei de ieşire din criză şi 
a coeziunii economice şi sociale, ceea ce 
presupune o adaptare a priorităţilor şi a 
politicilor, în special monetare, din Pactul 
de stabilitate şi creştere, a politicilor în 
domeniul concurenţei şi al pieţei interne, 

2. subliniază caracterul pluridimensional al 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi insistă 
asupra dimensiunii şi viabilităţii sociale a 
politicilor macroeconomice ca parte 
integrantă a strategiei de ieşire din criză şi 
a coeziunii economice, sociale și 
teritoriale, ceea ce presupune o adaptare a 
priorităţilor şi a politicilor, în special 
monetare, din Pactul de stabilitate şi 
creştere, a politicilor în domeniul 
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precum şi a politicilor bugetare şi fiscale; concurenţei şi al pieţei interne, precum şi a 
politicilor bugetare şi fiscale;

Or. en

Amendamentul 82
Traian Ungureanu

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază caracterul pluridimensional al 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi insistă 
asupra dimensiunii şi viabilităţii sociale a 
politicilor macroeconomice ca parte 
integrantă a strategiei de ieşire din criză şi 
a coeziunii economice şi sociale, ceea ce 
presupune o adaptare a priorităţilor şi a 
politicilor, în special monetare, din Pactul 
de stabilitate şi creştere, a politicilor în 
domeniul concurenţei şi al pieţei interne, 
precum şi a politicilor bugetare şi fiscale;

2. subliniază caracterul pluridimensional al 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi insistă 
asupra dimensiunii şi viabilităţii sociale a 
politicilor macroeconomice ca parte 
integrantă a strategiei de ieşire din criză şi 
a coeziunii economice şi sociale, ceea ce 
presupune redefinirea priorităţilor şi a 
politicilor monetare, cum ar fi politicile 
muncii, concurențiale, sociale și macro-
economice, printre care Pactul de 
stabilitate şi creştere, garantând ulterior 
aplicarea acestor măsuri;

Or. en

Amendamentul 83
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază caracterul pluridimensional al 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi insistă 
asupra dimensiunii şi viabilităţii sociale a 
politicilor macroeconomice ca parte 
integrantă a strategiei de ieşire din criză şi 
a coeziunii economice şi sociale, ceea ce 
presupune o adaptare a priorităţilor şi a 
politicilor, în special monetare, din Pactul 
de stabilitate şi creştere, a politicilor în 
domeniul concurenţei şi al pieţei interne, 
precum şi a politicilor bugetare şi fiscale;

2. subliniază caracterul pluridimensional al 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi insistă 
asupra dimensiunii şi viabilităţii sociale a 
politicilor macroeconomice ca parte 
integrantă a strategiei de ieşire din criză şi 
a coeziunii economice şi sociale, ceea ce 
presupune o adaptare a priorităţilor şi a 
politicilor, în special monetare, din Pactul 
de stabilitate şi creştere, a politicilor în 
domeniul concurenţei şi al pieţei interne, a 
politicilor bugetare şi fiscale și a politicilor 
axate pe egalitatea de șanse;
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Or. hu

Amendamentul 84
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază caracterul pluridimensional al 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi insistă 
asupra dimensiunii şi viabilităţii sociale a 
politicilor macroeconomice ca parte 
integrantă a strategiei de ieşire din criză şi 
a coeziunii economice şi sociale, ceea ce 
presupune o adaptare a priorităţilor şi a 
politicilor, în special monetare, din Pactul 
de stabilitate şi creştere, a politicilor în 
domeniul concurenţei şi al pieţei interne, 
precum şi a politicilor bugetare şi fiscale;

2. subliniază caracterul pluridimensional al 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi insistă 
asupra dimensiunii şi viabilităţii sociale a 
politicilor macroeconomice ca parte 
integrantă a strategiei de ieşire din criză şi 
a coeziunii economice şi sociale, ceea ce
presupune o adaptare a priorităţilor şi a 
politicilor, în special monetare, din Pactul 
de stabilitate şi creştere, a politicilor în 
domeniul concurenţei şi al pieţei interne, 
precum şi a politicilor bugetare şi fiscale, 
în scopul de a găsi o modalitate stabilă de 
ieşire din criză, asigurând o întoarcere la 
consolidarea fiscală şi realizând 
reformele de care are nevoie economia 
pentru o revenire la creşterea economică 
şi crearea de locuri de muncă;

Or. es

Amendamentul 85
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. solicită Comisiei să prezinte o 
directivă-cadru europeană privind venitul 
minim, în scopul de a introduce sisteme 
de venit minim în UE; o astfel de directivă 
ar trebui să:
- solicite tuturor statelor membre să 
introducă sisteme de venit minim,
- definească un standard minim pentru 
nivelul de aprovizionare economică, 



PE441.188v02-00 42/95 AM\817360RO.doc

RO

luând în considerare diferitele situaţii 
socio-economice ale statelor membre şi 
lăsând la latitudinea acestora decizia de a 
oferi numai asistenţă financiară sau, de 
asemenea, sprijin pentru costurile 
locuinţelor, achiziţionarea de produse 
alimentare, îmbrăcăminte şi alte elemente 
esenţiale,
- instituie metode de monitorizare a 
aplicării directivei și să introducă 
stimulente,
- stabilească faptul că partenerii sociali, 
persoanele care trăiesc în condiții de 
sărăcie şi alte părţi interesate relevante 
trebuie să fie implicate în constituirea sau 
reformarea sistemelor de venit minim;

Or. en

Amendamentul 86
Corina Creţu

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. consideră crearea de locuri de muncă 
drept o prioritate pentru Comisie şi 
guvernele statelor membre, ca un prim 
pas spre reducerea sărăciei;

Or. ro

Amendamentul 87
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. consideră că sistemele de venit minim 
ar trebui să fie integrate într-o abordare 
strategică în vederea integrării sociale, 
care implică atât politicile generale, cât şi 
măsurile specifice – în termeni de 
locuinţe, îngrijiri de sănătate, educaţie şi 
formare profesională, servicii sociale –
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ajutându-i pe oameni să își revină din 
sărăcie şi să se activeze în direcţia 
incluziunii sociale şi a accesului pe piaţa 
muncii; consideră că obiectivul real al 
sistemelor de venit minim nu este doar să 
asiste, ci mai ales să însoţească 
beneficiarii să treacă de la situaţii de 
excluziune socială la viaţa activă;

Or. en

Amendamentul 88
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. invită Comisia să utilizeze dreptul său 
de iniţiativă pentru a propune o directivă-
cadru de stabilire a principiului unui 
venit minim adecvat în Europa, care să fie 
determinat pe baza unor criterii comune 
pentru toate statele membre şi în 
conformitate cu practicile naţionale de 
negociere colectivă sau legislația 
națională;

Or. fr

Amendamentul 89
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. subliniază necesitatea ca, în stabilirea 
de niveluri de venituri minime, să se țină 
seama de faptul că lucrătorii au persoane 
în întreţinere, în special copii, scopul fiind 
acela de a sparge cercul vicios al sărăciei 
în rândul copiilor; consideră, de 
asemenea, că Comisia ar trebui să 
întocmească un raport anual privind 
progresele înregistrate în lupta împotriva 
sărăciei infantile;
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Or. fr

Amendamentul 90 
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. insistă asupra necesităţii de a revizui 
politicile de austeritate impuse în unele 
state membre în vederea combaterii crizei, 
şi subliniază importanţa unei acţiuni 
eficiente de solidaritate, inclusiv 
consolidarea, mobilitatea, anticiparea
transferului şi reducerea cofinanţării în 
ceea ce priveşte fondurile de la buget 
pentru crearea de locuri de muncă 
decente, sprijinirea sectoarelor productive 
şi lupta împotriva sărăciei şi excluziunii 
sociale, mai degrabă decât crearea de noi 
forme de dependenţă sau creşterea şi mai 
mult a datoriei;

Or. pt

Amendamentul 91
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluţie
Punctul 2b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2b. consideră că introducerea sistemelor 
de venit minim în toate statele membre ale 
UE – constând în măsuri specifice de 
sprijinire a persoanelor ale căror venituri 
sunt insuficiente printr-o aprovizionare 
economică şi facilitarea accesului la 
servicii – este unul dintre cele mai 
eficiente moduri de combatere a sărăciei, 
garantare a unui standard adecvat de 
viaţă şi favorizare a integrării sociale;

Or. en
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Amendamentul 92
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 2b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2b. consideră că sistemele de venit minim 
adecvat trebuie să stabilească venituri 
minime la un nivel echivalent cu cel puţin 
60 % din venitul mediu în statul membru 
în cauză;

Or. fr

Amendamentul 93
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Punctul 2b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2b. invită Consiliul să adopte, printr-o 
declaraţie, o poziţie clară în favoarea unui 
venit minim adecvat în Europa;

Or. fr

Amendamentul 94
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Punctul 2b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2b. subliniază necesitatea unei evaluări a 
politicii de incluziune socială, aplicarea 
Metodei deschise de coordonare, 
îndeplinirea obiectivelor comune şi a 
planurilor naţionale de acţiune în 
contextul dezvoltării sărăciei, în scopul 
unei acţiuni mai angajate la nivel 
european şi naţional şi lupta împotriva 
sărăciei prin intermediul unor politici 
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care sunt mai cuprinzătoare şi coerente şi 
mai bine articulate, vizând eradicarea 
sărăciei absolute şi sărăciei în rândul 
copiilor până în 2015, precum şi 
reducerea substanţială a sărăciei relative;

Or. pt

Amendamentul 95
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluţie
Punctul 2c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2c. reiterează faptul că, oricât de 
importante, sistemele de venit minim 
trebuie să fie însoţite de o strategie 
coordonată la nivel naţional şi comunitar, 
axându-se pe acţiuni ample şi măsuri 
specifice, cum ar fi politicile active privind 
piața muncii pentru grupurile cele mai 
îndepărtate de aceasta, educaţia şi 
formarea pentru persoanele cu calificări 
minime, salariile minime, politicile 
privind locuinţele sociale şi furnizarea de 
servicii publice abordabile, accesibile şi de 
înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 96
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 2c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2c. constată că, în cazul în care nu se 
întrevede nicio propunere legislativă a 
Comisiei, conceptul unui venit minim 
adecvat poate fi promovat prin 
intermediul unei cooperări mai strânse 
între statele membre care susţin ideea 
şi/sau prin intermediul unor stimulente, 
cum ar fi o prevedere conform căreia 
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furnizarea de asistenţă în temeiul 
Fondurilor Structurale va fi condiţionată 
de existenţa unui astfel de venit minim în 
statul membru în cauză;

Or. fr

Amendamentul 97
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluţie
Punctul 2d (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2d. este convins că, dacă nu este găsit 
niciun acord în cadrul Consiliului cu 
privire la adoptarea unei astfel de 
directive, ar trebui să se aibă în vedere 
constituirea unui grup de ţări care să 
avanseze în cadrul unei cooperări 
consolidate;

Or. en

Amendamentul 98
Traian Ungureanu

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. insistă asupra promovării integrării şi
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, educaţie şi formare 
profesională, precum şi a asigurării de 
locuinţe, protecţie socială, locuri de muncă 
care să garanteze angajaţilor drepturile care 
li se cuvin şi salarii echitabile, reforme 

3. insistă asupra promovării integrării,
incluziunii sociale, precum şi asupra 
asumării unor angajamente clare în ceea ce 
priveşte formularea politicilor Uniunii 
Europene şi a politicilor naţionale de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, în 
vederea asigurării accesului universal la 
servicii publice de sănătate, învățământ 
obligatoriu, precum şi a asigurării de 
protecţie socială, locuri de muncă care să 
garanteze angajaţilor drepturile care li se 
cuvin şi salarii echitabile, pensii decente şi 
venituri adecvate;
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demne şi venituri decente pentru toţi;

Or. en

Amendamentul 99
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, educaţie şi formare 
profesională, precum şi a asigurării de 
locuinţe, protecţie socială, locuri de muncă 
care să garanteze angajaţilor drepturile care 
li se cuvin şi salarii echitabile, reforme 
demne şi venituri decente pentru toţi;

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea eficientă a drepturilor 
fundamentale ale omului, precum şi asupra 
asumării unor angajamente clare în ceea ce 
priveşte formularea politicilor Uniunii 
Europene şi a politicilor naţionale de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, în 
vederea asigurării accesului universal la 
servicii publice de sănătate, învățământ 
profesional şi formare profesională, 
precum şi a asigurării de locuinţe, protecţie 
socială, locuri de muncă care să garanteze 
angajaţilor drepturile care li se cuvin şi 
salarii echitabile, pensii decente şi venituri 
adecvate pentru toţi;

Or. en

Amendamentul 100
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării unui acces îmbunătățit la 
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publice de sănătate, educaţie şi formare 
profesională, precum şi a asigurării de 
locuinţe, protecţie socială, locuri de muncă 
care să garanteze angajaţilor drepturile care 
li se cuvin şi salarii echitabile, reforme 
demne şi venituri decente pentru toţi;

servicii publice de sănătate, învățământ 
profesional şi formare profesională, 
precum şi a asigurării de locuinţe, protecţie 
socială, locuri de muncă care să garanteze 
angajaţilor drepturile care li se cuvin şi 
salarii echitabile, pensii decente şi venituri 
adecvate pentru toţi;

Or. es

Amendamentul 101
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, educaţie şi formare 
profesională, precum şi a asigurării de 
locuinţe, protecţie socială, locuri de muncă 
care să garanteze angajaţilor drepturile care 
li se cuvin şi salarii echitabile, reforme 
demne şi venituri decente pentru toţi;

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, mai ales a demnității umane, 
precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la piața 
muncii, servicii publice de sănătate, 
învățământ profesional şi formare 
profesională, precum şi a asigurării de 
locuinţe, protecţie socială, locuri de muncă 
care să garanteze angajaţilor drepturile care 
li se cuvin şi salarii echitabile, pensii 
decente şi venituri adecvate pentru toţi;

Or. en

Amendamentul 102
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
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respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, educaţie şi formare 
profesională, precum şi a asigurării de 
locuinţe, protecţie socială, locuri de muncă 
care să garanteze angajaţilor drepturile care 
li se cuvin şi salarii echitabile, reforme
demne şi venituri decente pentru toţi;

respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, educaţie, învățământ 
profesional şi formare profesională, 
precum şi a asigurării de locuinţe și 
furnizare de energie, protecţie socială, 
locuri de muncă care să garanteze 
angajaţilor drepturile care li se cuvin şi 
salarii, pensii şi sisteme de venituri minime
pentru toţi care să garanteze ieşirea din 
sărăcie și să asigure incluziunea socială, 
culturală și politică;

Or. en

Amendamentul 103
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, educaţie şi formare 
profesională, precum şi a asigurării de 
locuinţe, protecţie socială, locuri de muncă 
care să garanteze angajaţilor drepturile care 
li se cuvin şi salarii echitabile, reforme 
demne şi venituri decente pentru toţi;

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, învățământ profesional
şi formare profesională, precum şi a 
asigurării de locuinţe, protecţie socială, 
locuri de muncă de înaltă calitate care să 
garanteze angajaţilor drepturile care li se 
cuvin şi salarii echitabile, pensii decente şi 
venituri adecvate pentru toţi;

Or. de
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Justificare

Conceptul pereche de locuri de muncă de „înaltă calitate” „care să ofere angajaților 
drepturile care li se cuvin” menţionat la Considerentul J ar trebui să fie, de asemenea, 
menționat aici, folosind aceeaşi formulare. Ambelor aspecte ale acestui concept trebuie să li 
se acorde o importanță egală.

Amendamentul 104
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, educaţie şi formare 
profesională, precum şi a asigurării de 
locuinţe, protecţie socială, locuri de muncă 
care să garanteze angajaţilor drepturile care 
li se cuvin şi salarii echitabile, reforme 
demne şi venituri decente pentru toţi;

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal nesupus 
obstacolelor fizice și de comunicare la 
servicii publice de sănătate, învățământ 
profesional şi formare profesională, 
precum şi a asigurării de locuinţe, protecţie 
socială, locuri de muncă neîngrădite care 
să garanteze angajaţilor drepturile care li se 
cuvin şi salarii echitabile, pensii decente şi 
venituri adecvate pentru toţi;

Or. hu

Amendamentul 105
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
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omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, educaţie şi formare 
profesională, precum şi a asigurării de 
locuinţe, protecţie socială, locuri de muncă 
care să garanteze angajaţilor drepturile care 
li se cuvin şi salarii echitabile, reforme 
demne şi venituri decente pentru toţi;

omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, învățământ profesional
şi formare profesională, precum şi a 
asigurării de locuinţe, protecţie socială, 
locuri de muncă care să garanteze 
angajaţilor drepturile care li se cuvin şi 
salarii echitabile, o alocaţie pentru limită 
de vârstă care să asigure că persoanele 
care au lucrat toată viaţa se bucură de o 
pensie demnă, pensii decente şi venituri 
adecvate pentru toţi;

Or. fr

Amendamentul 106
Birgit Sippel

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, educaţie şi formare 
profesională, precum şi a asigurării de 
locuinţe, protecţie socială, locuri de muncă 
care să garanteze angajaţilor drepturile care 
li se cuvin şi salarii echitabile, reforme 
demne şi venituri decente pentru toţi;

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, învățământ profesional
şi formare profesională, precum şi a 
asigurării de locuinţe, protecţie socială, 
locuri de muncă care să garanteze 
angajaţilor drepturile care li se cuvin şi 
salarii echitabile, pensii decente şi venituri 
adecvate pentru toţi; numai în acest mod 
se poate garanta dreptul fiecare individ de 
a participa la viaţa socială, politică şi 
culturală;
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Or. de

Amendamentul 107
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, educaţie şi formare 
profesională, precum şi a asigurării de 
locuinţe, protecţie socială, locuri de muncă 
care să garanteze angajaţilor drepturile care 
li se cuvin şi salarii echitabile, reforme 
demne şi venituri decente pentru toţi;

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, învățământ profesional
şi formare profesională, precum şi a 
asigurării de locuinţe, protecţie socială, 
locuri de muncă care să garanteze 
angajaţilor drepturile care li se cuvin şi 
salarii echitabile, pensii decente şi venituri 
adecvate pentru toţi, în acest context 
accesul la educaţie – de la învăţământul 
preşcolar până la finalizarea studiilor 
universitare – trebuind, în măsura 
posibilului, să fie liber;

Or. de

Amendamentul 108
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
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a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, educaţie şi formare 
profesională, precum şi a asigurării de 
locuinţe, protecţie socială, locuri de muncă 
care să garanteze angajaţilor drepturile care 
li se cuvin şi salarii echitabile, reforme 
demne şi venituri decente pentru toţi;

a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, învățământ profesional
şi formare profesională, precum şi a 
asigurării de locuinţe, protecţie socială, 
locuri de muncă care să garanteze 
angajaţilor drepturile care li se cuvin şi 
salarii echitabile, pensii decente şi venituri 
minime adecvate pentru toţi, în 
conformitate cu practicile naţionale de 
negociere colectivă sau cu legislaţia 
naţională; constată, de asemenea, că, pe 
termen lung, cu cât statele membre 
investesc mai mult în aceste diferite 
politici, cu atât va fi mai puţin nevoie de 
un sistem bazat pe un venit minim al 
gospodăriei;

Or. fr

Amendamentul 109
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, educaţie şi formare 
profesională, precum şi a asigurării de 
locuinţe, protecţie socială, locuri de muncă 
care să garanteze angajaţilor drepturile care 
li se cuvin şi salarii echitabile, reforme 
demne şi venituri decente pentru toţi;

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, învățământ profesional
şi formare profesională, precum şi a 
asigurării de locuinţe, protecţie socială, 
locuri de muncă care să garanteze 
angajaţilor drepturile care li se cuvin şi 
salarii echitabile, pensii decente şi venituri 
adecvate pentru toţi; subliniază că aceste 
măsuri ar trebui adoptate în strictă 
conformitate cu principiul subsidiarității;
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Or. it

Amendamentul 110
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, educaţie şi formare 
profesională, precum şi a asigurării de 
locuinţe, protecţie socială, locuri de muncă 
care să garanteze angajaţilor drepturile care 
li se cuvin şi salarii echitabile, reforme 
demne şi venituri decente pentru toţi;

3. insistă asupra promovării integrării şi 
incluziunii sociale pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi asupra asumării unor 
angajamente clare în ceea ce priveşte 
formularea politicilor Uniunii Europene şi 
a politicilor naţionale de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale, în vederea 
asigurării accesului universal la servicii 
publice de sănătate, învățământ profesional
şi formare profesională, precum şi a 
asigurării de locuinţe, protecţie socială, 
locuri de muncă care să garanteze 
angajaţilor drepturile care li se cuvin şi 
salarii echitabile, pensii decente şi venituri 
adecvate pentru toţi, în conformitate cu 
diversele practici, negocieri colective şi 
legislaţii naţionale din statele membre;

Or. en

Amendamentul 111
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. atrage atenţia asupra nevoilor 
tinerilor care se confruntă cu probleme 
specifice în găsirea locului lor în viaţa 
economică şi socială şi cu riscul de a 
părăsi şcoala la o vârstă fragedă; invită 
statele membre să se asigure că lupta 
împotriva şomajului în rândul tinerilor 
devine un obiectiv specific, cu propriile 
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sale priorităţi, care implică acţiuni 
specifice şi măsuri de formare 
profesională, sprijin pentru programele 
comunitare (Lifelong Learning, Erasmus 
Mundus) şi stimulente pentru spiritul 
antreprenorial;

Or. it

Amendamentul 112
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. subliniază faptul că rata de abandon 
şcolar şi accesul limitat la învăţământul 
superior şi universitar sunt factorii de 
bază în apariţia unei rate ridicate a 
şomajului de lungă durată şi dăunează 
coeziunii sociale; având în vedere că 
acţiunile de combatere a acestor două 
probleme se numără printre obiectivele 
prioritare ale Comisiei din documentul 
privind Strategia 2020, va trebui creată o 
bază pentru introducerea unor acţiuni și 
politici specifice privind accesul tinerilor 
la educaţie prin intermediul burselor, 
burselor de studiu, împrumuturilor pentru 
studenți şi iniţiativelor în direcția 
dinamizării educaţiei şcolare; 

Or. el

Amendamentul 113
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. subliniază faptul că există o serie de 
motive pentru sărăcia gravă în rândul 
imigranţilor din Uniunea Europeană: pe 
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de o parte, din cauza situaţiei economice 
actuale nu există suficiente locuri de 
muncă decente disponibile, şi, pe de altă 
parte, imigranţii se dovedesc adesea a fi 
lipsiți de calificări, competenţe lingvistice 
şi dorinţa de a se integra; subliniază că, 
dacă sărăcia în Uniunea Europeană 
trebuie să fie combătută, este nevoie de o 
imigraţie mai bine orientată; consideră că 
imigranților necalificaţi, cu puţine şanse 
de a găsi un loc de muncă ar trebui să li 
se interzică accesul în Uniunea 
Europeană, astfel încât problemele 
şomajului, sărăciei şi excluziunii sociale 
să fie tratate chiar înainte ca acestea să 
apară;

Or. de

Amendamentul 114
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. consideră că Comisia ar trebui să 
studieze impactul pe care o propunere 
legislativă pe care ar putea-o prezenta cu 
privire la introducerea unui venit minim 
adecvat la nivel european ar avea-o în 
fiecare stat membru; sugerează, în 
special, că orice astfel de studiu ar trebui 
să examineze diferenţa dintre venitul 
adecvat minim şi salariul minim din statul 
membru în cauză şi implicaţiile pe care 
introducerea unui venit minim adecvat le-
ar avea pentru solicitanții unui loc de 
muncă;

Or. fr
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Amendamentul 115
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. solicită ca venitul minim să fie 
prevăzut ca un drept, ca accesul universal 
şi intrarea în posesia acestuia să fie 
garantate şi ca venitul minim să nu poată 
fi redus sub pragul sărăciei atunci când 
persoanelor fizice li se impun condiţii;

Or. en

Amendamentul 116
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. subliniază importanţa introducerii de 
norme privind nivelul ajutoarelor de 
şomaj care servesc la a-i ține pe 
beneficiari în afara sărăciei şi a stimulării 
statelor membre să ia măsuri pentru a 
încuraja oamenii care se întorc pe piaţa 
muncii să accepte locuri de muncă 
nepopulare, de exemplu prin facilitarea 
mobilităţii în cadrul Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 117
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. consideră că impozitarea adecvată a 
salariilor foarte mari ar putea contribui la 
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finanţarea sistemelor de protecţie socială 
şi a venitului minim;

Or. fr

Amendamentul 118
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 3b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3b. subliniază că investiţiile în sistemele 
de venit minim constituie un element-
cheie în prevenirea şi reducerea sărăciei; 
subliniază că, chiar şi în perioade de 
criză, sistemele de venit minim nu ar 
trebui considerate ca un factor de cost, ci 
ca un element esenţial de combatere a 
crizei; subliniază că investiţiile precoce 
pentru combaterea sărăciei aduc un profit 
important în reducerea costurilor pe 
termen lung pentru societate;

Or. en

Amendamentul 119
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 3b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3b. subliniază rolul protecţiei sociale, în 
special sub forma asigurărilor de 
sănătate, alocaţiilor familiale, pensiilor şi 
indemnizaţiilor de invaliditate, şi invită 
statele membre să acorde o atenţie 
specială celor mai vulnerabili membri ai 
societăţii, garantându-le un set minim de 
drepturi, chiar dacă aceștia sunt şomeri;

Or. fr
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Amendamentul 120
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Punctul 3c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3c. susţine că a avea resurse și beneficii 
suficiente pentru a trăi o viaţă decentă 
este un drept fundamental al omului, de 
exercitat în contextul mai larg al unor 
măsuri cuprinzătoare și coerente de 
combatere a excluziunii sociale şi al unei 
strategii active de promovare a incluziunii 
sociale; invită statele membre să adopte 
politici naţionale pentru a promova 
integrarea economică şi socială ale 
persoanelor în cauză;

Or. it

Amendamentul 121
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 3c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3c. subliniază creşterea numărului de 
lucrători săraci şi necesitatea de a aborda 
această nouă provocare prin combinarea 
diferitelor instrumente; solicită ca salariul 
de trai să fie în mod necesar întotdeauna 
deasupra pragului sărăciei; solicită ca 
lucrătorii care, din motive multiple, 
rămân sub pragul de sărăcie să 
beneficieze de suplimente, care să fie 
necondiţionate şi să se intre ușor în 
posesia lor; indică experienţele reușite din 
Statele Unite, cu un impozit negativ pe 
venit pentru a-i ridica pe lucrătorii cu 
salarii mici deasupra pragului sărăciei;

Or. en
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Amendamentul 122
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. constată că, în documentul său intitulat 
„Strategia Europa 2020”, Comisia 
Europeană afirmă că ieșirea a 20 de 
milioane de persoane din situația expunerii 
la riscul de sărăcie este unul dintre cele 
cinci obiective ale UE; considerăm că acest 
obiectiv trebuie cel puțin dublat și trebuie 
să i se confere credibilitate prin luarea unor 
măsuri adecvate;

4. constată că, în documentul său intitulat 
„Strategia Europa 2020”, Comisia 
Europeană afirmă că ieșirea a 20 de 
milioane de persoane din situația expunerii 
la riscul de sărăcie este unul dintre cele 
cinci obiective ale UE; considerăm că acest 
obiectiv absolut trebuie combinat cu un 
obiectiv de reducere a sărăciei cu cel puțin 
25 % în fiecare stat membru, pentru a 
încuraja fiecare stat membru să 
contribuie la sarcina de a-l atinge, și 
trebuie să i se confere credibilitate prin 
luarea unor măsuri adecvate;

Or. fr

Amendamentul 123
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. constată că, în documentul său intitulat 
„Strategia Europa 2020”, Comisia 
Europeană afirmă că ieșirea a 20 de 
milioane de persoane din situația expunerii 
la riscul de sărăcie este unul dintre cele 
cinci obiective ale UE; considerăm că 
acest obiectiv trebuie cel puțin dublat și 
trebuie să i se confere credibilitate prin 
luarea unor măsuri adecvate;

4. constată că, în documentul său intitulat 
„Strategia Europa 2020”, Comisia 
Europeană afirmă că ieșirea a 20 de 
milioane de persoane din situația expunerii 
la riscul de sărăcie este unul dintre cele 
cinci obiective ale UE; reamintim că acest 
obiectiv se plasează în spatele ambiţiilor 
iniţiale ale Strategiei de la Lisabona 
(ieşirea din sărăcie), consideră că sărăcia 
şi excluziunea socială trebuie să fie 
eradicate prin luarea unor măsuri credibile, 
concrete și obligatorii;

Or. en
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Amendamentul 124
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. constată că, în documentul său intitulat 
„Strategia Europa 2020”, Comisia 
Europeană afirmă că ieșirea a 20 de 
milioane de persoane din situația expunerii 
la riscul de sărăcie este unul dintre cele 
cinci obiective ale UE; considerăm că acest 
obiectiv trebuie cel puțin dublat și trebuie 
să i se confere credibilitate prin luarea unor 
măsuri adecvate;

4. constată că, în documentul său intitulat 
„Strategia Europa 2020”, Comisia 
Europeană afirmă că ieșirea a cel puțin 20 
de milioane de persoane din situația 
expunerii la riscul de sărăcie este unul 
dintre cele cinci obiective ale UE; 
considerăm că acest obiectiv trebuie cel
puțin dublat și trebuie să i se confere 
credibilitate prin luarea unor măsuri 
adecvate, în special în ceea ce privește 
eficiența politicilor care vizează 
persoanele sărace;

Or. hu

Amendamentul 125
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. constată că, în documentul său intitulat 
„Strategia Europa 2020”, Comisia 
Europeană afirmă că ieșirea a 20 de 
milioane de persoane din situația expunerii 
la riscul de sărăcie este unul dintre cele 
cinci obiective ale UE; considerăm că acest
obiectiv trebuie cel puțin dublat și trebuie 
să i se confere credibilitate prin luarea unor 
măsuri adecvate;

4. constată că, în documentul său intitulat 
„Strategia Europa 2020”, Comisia 
Europeană afirmă că ieșirea a 20 de 
milioane de persoane din situația expunerii 
la riscul de sărăcie este unul dintre cele 
cinci obiective ale UE; considerăm că 
acestui obiectiv trebuie să i se confere 
credibilitate prin luarea unor măsuri 
adecvate;

Or. it
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Amendamentul 126
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. constată că, în documentul său intitulat 
„Strategia Europa 2020”, Comisia 
Europeană afirmă că ieșirea a 20 de 
milioane de persoane din situația expunerii 
la riscul de sărăcie este unul dintre cele 
cinci obiective ale UE; considerăm că acest 
obiectiv trebuie cel puțin dublat și trebuie 
să i se confere credibilitate prin luarea 
unor măsuri adecvate;

4. constată că, în documentul său intitulat 
„Strategia Europa 2020”, Comisia 
Europeană afirmă că ieșirea a 20 de 
milioane de persoane din situația expunerii 
la riscul de sărăcie este unul dintre cele 
cinci obiective ale UE; considerăm că acest 
obiectiv trebuie atins prin luarea unor 
măsuri concrete și adecvate, în special 
prin introducerea unor sisteme de venit 
minim în toate statele membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 127
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. constată că, în documentul său intitulat 
„Strategia Europa 2020”, Comisia 
Europeană afirmă că ieșirea a 20 de 
milioane de persoane din situația expunerii 
la riscul de sărăcie este unul dintre cele 
cinci obiective ale UE; considerăm că acest
obiectiv trebuie cel puțin dublat și trebuie 
să i se confere credibilitate prin luarea 
unor măsuri adecvate;

4. constată că, în documentul său intitulat 
„Strategia Europa 2020”, Comisia 
Europeană afirmă că ieșirea a 20 de 
milioane de persoane din situația expunerii 
la riscul de sărăcie este unul dintre cele 
cinci obiective ale UE; considerăm că 
nivelul acestui obiectiv este prea scăzut și 
că obiectivul unei Europe fără sărăcie nu 
trebuie abandonat; pentru atingerea 
obiectivului menționat trebuie să se ia o 
serie de măsuri adecvate;

Or. de
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Amendamentul 128
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. consideră că ar trebui acordată 
prioritate combaterii inechității sociale, în 
special în contextul inegalității economice 
în termeni de venit şi distribuţie a 
bogăţiei, inegalităţilor de pe piaţa muncii, 
insecurității sociale, precum şi accesului 
inegal la funcţiile sociale ale statului, cum 
ar fi bunăstarea, sănătatea, educaţia, 
sistemul juridic etc.;

Or. pt

Amendamentul 129
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. invită Consiliul şi statele membre ale 
UE să bazeze obiectivul global al „Europa 
2020” de combatere a sărăciei pe 
indicatorul sărăciei relative (60 % din 
pragul venitului median), astfel cum a 
fost aprobat de Consiliul European de la 
Laeken în decembrie 2001, deoarece acest 
indicator plasează realitatea sărăciei în 
contextul fiecărui stat membru, în măsura 
în care reflectă o înţelegere a sărăciei ca o 
condiţie relativă;

Or. en

Amendamentul 130
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. invită statele membre să traducă 
obiectivul global al UE privind sărăcia în 
obiective naționale concrete şi realizabile 
legate de aspecte prioritare ale strategiei 
de incluziune socială a UE, cum ar fi să 
se pună capăt situației persoanelor fără 
adăpost de pe străzi până în 2015, în 
conformitate cu Declaraţia scrisă nr. 
0111/2007;

Or. en

Amendamentul 131
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. reaminteşte, în ceea ce priveşte 
obiectivul de reducere a sărăciei, 
propunerile sale anterioare pentru 
următoarele obiective:
- necesitatea de a institui un obiectiv 
european pentru sistemele de venituri 
minime şi sistemele de contribuţie de 
înlocuire a veniturilor care să ofere un 
ajutor pentru venit cel puţin egal cu 60 % 
din venitul median egalizat naţional, şi 
convenirea unui calendar pentru 
realizarea acestui obiectiv în toate statele 
membre;
- necesitatea de a institui un obiectiv 
european pentru salariile minime 
(stabilite prin legi, acorduri colective de 
muncă la nivel naţional, regional sau 
sectorial), care să prevadă o remuneraţie 
egală cu cel puţin 60 % din salariul mediu 
relevant (naţional, sectorial etc.) şi 
convenirea unui calendar pentru 
realizarea obiectivului menționat în toate 
statele membre;
- necesitatea ca Uniunea Europeană să 
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convină asupra unui obiectiv european de 
a pune capăt situației persoanelor fără 
adăpost de pe străzi până în 2015 şi ca 
toate statele membre să dezvolte strategii 
integrate privind persoanele fără adăpost, 
în scopul de a pune capăt acestei situații;

Or. en

Amendamentul 132
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. consideră că este de datoria fiecărui 
stat membru să ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a-și proteja 
cetăţenii de vulnerabilitate financiară 
extremă, asigurându-se că aceștia nu 
ajung la niveluri excesive de datorii, în 
special sub formă de credite bancare, de 
exemplu prin impozitarea băncilor şi a 
instituţiilor financiare care sunt de acord 
să acorde împrumuturi persoanelor care 
nu sunt solvabile;

Or. fr

Amendamentul 133
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 4b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4b. invită Comisia Europeană să prezinte, 
ca rezultat al Anului European de luptă 
împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale, 
un proiect de directivă-cadru a 
Consiliului privind venitul minim, pe baza 
Recomandării Consiliului 92/441/CEE, 
care stabileşte criteriile pentru caracterul 
adecvat al sistemelor de venit minim și 
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pentru accesul la acestea;

Or. en

Amendamentul 134
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 4b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4b. solicită realizarea de progrese reale 
suplimentare cu privire la caracterul 
adecvat al sistemelor de venit minim, 
astfel încât să se permită fiecărui copil și 
adult şi fiecărei persoane în vârstă să 
scape de sărăcie şi să le asigure dreptul la 
o viaţă demnă; invită Consiliul să ajungă 
la un acord privind o definiţie UE 
comună a caracterului adecvat şi a unor 
metode comune pentru a stabili caracterul 
adecvat, care ar trebui să stea la baza unei 
directive-cadru a UE privind venitul 
minim pentru a atinge standarde sociale 
de un nivel superior;

Or. en

Amendamentul 135
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 4c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4c. consideră că statele membre trebuie să 
își asume un angajament explicit, pentru 
a pune în aplicare incluziunea activă: 
reducerea condiţionalităţii, investirea în 
activarea de sprijin, susținerea venitului 
minim corespunzător şi conservarea 
standardelor sociale, scoțând în afara 
legii reducerile la servicii publice 
esenţiale, astfel încât persoanele sărace să 
nu plătească pentru criză;
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Or. en

Amendamentul 136
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene 
să elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele 
mai bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de 
prevenire a sărăciei şi garantare a justiţiei 
sociale şi a egalităţii de şanse pentru toţi, 
fără a pune sub semnul întrebării 
particularităţile fiecărui stat membru;

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale;

Or. it

Amendamentul 137
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele 
mai bune practici şi să permită accesul 

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene:
să dezvolte un plan de acţiune, menit să 
însoţească punerea în aplicare a 
directivei-cadru europene privind venitul 
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minim în statele membre ale UE, în 
scopul de a elabora:

- standarde comune şi indicatori comuni 
privind condițiile de eligibilitate şi 
accesibilitate ale sistemelor de venit 
minim,
- criterii de evaluare a nivelurilor 
instituţionale şi teritoriale – inclusiv 
implicarea partenerilor sociali şi a 
părţilor interesate – la care ar putea fi 
mai oportun să se pună în aplicare 
măsurile proprii sistemelor de venit 
minim,
- indicatori comuni şi de referinţă pentru 
evaluarea rezultatelor, concluziilor şi 
eficienţei politicii împotriva sărăciei,

universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de 
prevenire a sărăciei şi garantare a justiţiei 
sociale şi a egalităţii de şanse pentru toţi, 
fără a pune sub semnul întrebării 
particularităţile fiecărui stat membru;

- urmărirea şi schimbul eficient de bune 
practici,

Or. en

Amendamentul 138
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele 
mai bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de 
prevenire a sărăciei şi garantare a justiţiei 
sociale şi a egalităţii de şanse pentru toţi, 
fără a pune sub semnul întrebării 
particularităţile fiecărui stat membru;

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim și un venit de bază garantat pentru 
fiecare, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că acestea reprezintă 
modalități eficiente de luptă împotriva 
sărăciei şi excluziunii sociale şi solicită, 
prin urmare, Comisiei Europene să susţină 
experienţe viitoare, să ţină cont de practici 
consacrate şi să susțină diverse modele 
pentru introducerea unui venit minim sau 
de bază în Uniunea Europeană ca măsură 
de combatere a sărăciei şi garantare a 
justiţiei sociale şi a egalităţii de şanse 
pentru toţi, fără a pune sub semnul 
întrebării particularităţile fiecărui stat 
membru;
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Or. de

Amendamentul 139
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de 
prevenire a sărăciei şi garantare a justiţiei 
sociale şi a egalităţii de şanse pentru toţi, 
fără a pune sub semnul întrebării 
particularităţile fiecărui stat membru;

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile suplimentare de 
inserţie socială, demonstrează că aceasta 
reprezintă o cale complementară esenţială 
de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii 
sociale şi solicită, prin urmare, Comisiei 
Europene să elaboreze o iniţiativă care să 
susţină această experienţă, să ţină cont de 
cele mai bune practici şi să permită accesul 
universal la sisteme de venit minim
garantat individual pentru prevenirea 
sărăciei în Uniunea Europeană ca măsură 
de eradicare a sărăciei şi garantare a 
justiţiei sociale şi a egalităţii de şanse 
pentru toţi;

Or. en

Amendamentul 140
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de prevenire 

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici şi un venit minim în Uniunea 
Europeană ca măsură de prevenire a 
sărăciei şi garantare a justiţiei sociale şi a 
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a sărăciei şi garantare a justiţiei sociale şi a 
egalităţii de şanse pentru toţi, fără a pune 
sub semnul întrebării particularităţile 
fiecărui stat membru;

egalităţii de şanse pentru toţi, fără a pune 
sub semnul întrebării particularităţile 
fiecărui stat membru;

Or. nl

Amendamentul 141
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de prevenire 
a sărăciei şi garantare a justiţiei sociale şi a 
egalităţii de şanse pentru toţi, fără a pune 
sub semnul întrebării particularităţile 
fiecărui stat membru;

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, în vederea asigurării 
vieții decente pentru toți, să ţină cont de 
cele mai bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de prevenire 
a sărăciei şi garantare a justiţiei sociale şi a 
egalităţii de şanse pentru toţi, fără a pune 
sub semnul întrebării particularităţile 
fiecărui stat membru;

Or. en

Amendamentul 142
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
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solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de 
prevenire a sărăciei şi garantare a justiţiei 
sociale şi a egalităţii de şanse pentru toţi, 
fără a pune sub semnul întrebării 
particularităţile fiecărui stat membru;

solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici şi să le promoveze ca măsură 
de prevenire a sărăciei şi garantare a 
justiţiei sociale şi a egalităţii de şanse 
pentru toţi, fără a pune sub semnul 
întrebării particularităţile fiecărui stat 
membru;

Or. es

Amendamentul 143
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de 
prevenire a sărăciei şi garantare a justiţiei 
sociale şi a egalităţii de şanse pentru toţi, 
fără a pune sub semnul întrebării 
particularităţile fiecărui stat membru;

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie și 
protecție socială, demonstrează că aceasta 
reprezintă o cale complementară esenţială 
de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii 
sociale şi solicită, prin urmare, Comisiei 
Europene să elaboreze o iniţiativă care să 
susţină această experienţă, să ţină cont de 
cele mai bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de 
combatere a sărăciei şi garantare a justiţiei 
sociale şi a egalităţii de şanse pentru toţi, 
fără a pune sub semnul întrebării 
particularităţile fiecărui stat membru;

Or. en

Amendamentul 144
Ole Christensen, Olle Ludvigsson, Liisa Jaakonsaari

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de 
prevenire a sărăciei şi garantare a justiţiei 
sociale şi a egalităţii de şanse pentru toţi, 
fără a pune sub semnul întrebării 
particularităţile fiecărui stat membru;

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici în conformitate cu diversele 
practici, negocieri colective și legislații 
naționale ale statelor membre ca măsură 
de prevenire a sărăciei şi garantare a 
justiţiei sociale şi a egalităţii de şanse 
pentru toţi, fără a pune sub semnul 
întrebării particularităţile fiecărui stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 145
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de 
prevenire a sărăciei şi garantare a justiţiei 
sociale şi a egalităţii de şanse pentru toţi, 
fără a pune sub semnul întrebării 
particularităţile fiecărui stat membru;

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent ca
măsură de prevenire a sărăciei şi garantare 
a justiţiei sociale şi a egalităţii de şanse 
pentru fiecare individ a cărui nevoie poate 
fi stabilită pe baza criteriului regional 
relevant, fără a pune sub semnul întrebării 
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particularităţile fiecărui stat membru;

Or. de

Justificare

1. În domeniul politicii sociale, Uniunea Europeană nu are competenţa de a impune un venit 
minim în toată Europa. 2. Necesitatea unui venit minim care să le permită oamenilor să 
participe la viaţa culturală şi socială trebuie să fie în mod clar legată de nevoia fiecărui 
beneficiar individual. Scopul nu trebuie să fie acela de a introduce un venit de bază garantat 
sau un venit al cetăţenilor.

Amendamentul 146
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de prevenire 
a sărăciei şi garantare a justiţiei sociale şi a 
egalităţii de şanse pentru toţi, fără a pune 
sub semnul întrebării particularităţile 
fiecărui stat membru;

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de prevenire 
a sărăciei şi garantare a justiţiei sociale şi a 
egalităţii de şanse pentru toţi, în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
și fără a pune sub semnul întrebării 
particularităţile fiecărui stat membru;

Or. de

Amendamentul 147
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de prevenire 
a sărăciei şi garantare a justiţiei sociale şi a 
egalităţii de şanse pentru toţi, fără a pune 
sub semnul întrebării particularităţile 
fiecărui stat membru; 

5. consideră că diversa experienţă 
acumulată în ceea ce priveşte venitul 
minim, alături de măsurile de inserţie 
socială, demonstrează că aceasta reprezintă 
o cale complementară esenţială de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene să 
elaboreze o iniţiativă care să susţină 
această experienţă, să ţină cont de cele mai 
bune practici şi să permită accesul 
universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de prevenire 
a sărăciei şi garantare a justiţiei sociale şi a 
egalităţii de şanse pentru toţi, fără a pune 
sub semnul întrebării particularităţile 
fiecărui stat membru, în conformitate cu 
practicile naţionale de negociere colectivă 
sau legislația națională; 

Or. fr

Amendamentul 148
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. consideră că o atenţie deosebită şi 
măsuri suplimentare sunt necesare pentru 
persoanele fără adăpost, atât din partea 
statelor membre, cât şi a Comisiei, în 
vederea integrării lor depline în societate 
până în 2015; acest lucru va necesita 
colectarea de date comparabile şi de 
statistici fiabile la nivel comunitar, 
precum și publicarea lor anuală, alături 
de un raport privind progresele realizate 
şi obiectivele definite în strategiile 
naţionale şi comunitare în cauză de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale;

Or. pt
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Amendamentul 149
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. este de acord cu Consiliul că punerea 
în aplicare a Recomandării 92/441/CEE 
trebuie să fie îmbunătăţită în ceea ce 
priveşte venitul minim şi că transferurile 
sociale trebuie să asigure un venit minim 
adecvat pentru o viaţă demnă; reaminteşte 
Recomandarea Comisiei privind 
incluziunea activă, care evidenţiază că „în 
majoritatea statelor membre, precum şi 
pentru cele mai multe tipuri de familie, 
doar asistenţa socială nu este suficientă 
pentru a-i scoate pe beneficiari din 
sărăcie” (COM (2008) 639 final) şi
solicită ca toate sistemele menite să 
asigure un venit minim (cum ar fi 
sistemele de pensii sau cele de securitate 
socială) să fie stabilite cel puţin la nivelul 
pragului de sărăcie relativă, calculat ca 
60 % din venitul median echivalat; îşi 
reafirmă cererea din Rezoluţia PE de a 
conveni un obiectiv UE pentru sistemele 
de venituri minime şi sistemele de 
contribuţie de înlocuire a veniturilor, cel 
puţin la acest nivel, şi solicită un calendar 
pentru atingerea acestui obiectiv în toate 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 150
Birgit Sippel

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. subliniază faptul că un venit minim 
adecvat este fundamental pentru o viaţă 
demnă şi că, fără un venit minim adecvat 
şi fără un rol în societate, indivizii nu își 
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pot dezvolta potenţialul pe deplin şi nu pot 
participa la modelarea democratică a 
societăţii; subliniază, în plus, că faptul că 
oamenii câştigă un salariu de trai serveşte 
drept stimulent al economiei și 
salvgardează, prin urmare, prosperitatea;

Or. de

Amendamentul 151
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. subliniază necesitatea introducerii 
unui salariu minim în toate statele 
membre, în conformitate cu 
caracteristicile specifice ale fiecărui stat 
membru, astfel încât să se asigure un 
venit minim garantat ca modalitate de 
combatere a fenomenului lucrătorilor 
săraci, excluziunii sociale şi inegalităţilor 
educaţionale; subliniază necesitatea 
respectării limitelor salariale prevăzute în 
acordurile colective şi sectoriale de 
muncă, drept mijloc de a asigura un venit 
minim pentru lucrători;

Or. el

Amendamentul 152
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Punctul 5b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5b. consideră că iniţiativa Comisiei cu 
privire la un venit minim garantat ar 
trebui să ţină seama de Recomandarea 
92/441/CEE, care recunoaşte „dreptul 
fundamental al persoanei la resurse 
suficiente în ceea ce priveşte demnitatea 
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umană”, insistând totodată asupra 
faptului că obiectivul central al sistemelor 
de sprijin al venitului ar trebui să fie 
acela de a-i scoate pe oameni din sărăcie 
şi să le permită să trăiască o viaţă 
decentă, pensiile decente de invaliditate şi 
încetare a activității fiind incluse; din 
această perspectivă, recomandă Comisiei 
să aibă în vedere stabilirea unei metode 
comune pentru calcularea unui venit 
minim de supravieţuire şi a unui minim 
de subzistenţă (un „coş de cumpărături” 
de bunuri şi servicii), în scopul de a 
asigura disponibilitatea măsurătorilor 
comparative ale nivelurilor sărăciei şi de 
a institui mijloace de intervenţie socială;

Or. pt

Amendamentul 153
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 5b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5b. subliniază necesitatea de a remedia 
lipsa de claritate cu privire la ceea ce 
constituie un venit minim adecvat pentru 
a trăi o viaţă în demnitate, şi invită 
Comisia Europeană şi statele membre să 
convină asupra unor criterii comune 
pentru a satisface cerinţa Recomandării 
Consiliului 92/441/CEE şi a 
Recomandării Comisiei (COM (2008) 
639) de a iniția de urgență o dezbatere 
naţională pentru a construi un consens cu 
privire la nivelul necesar pentru o viaţă 
demnă elaborând metodologii 
participative standard bugetare, care ar 
putea constitui baza de raportare şi 
monitorizare a contribuției statelor 
membre; invită Comisia să elaboreze o 
directivă-cadru UE privind venitul minim, 
care va include aceste criterii, în 
conformitate cu recomandările din 
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raportul de sinteză al Reţelei UE de 
experţi independenţi privind incluziunea 
socială (Raportul experţilor independenţi 
privind Metoda deschisă de coordonare în 
domeniul social);

Or. en

Amendamentul 154
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 5b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5b. subliniază necesitatea de a adopta 
dispoziţii specifice atât la nivel european, 
cât şi la nivel naţional, pentru a asigura, 
prin stabilirea unui program minim de 
lucru, că toţi lucrătorii beneficiari ai unor 
forme flexibile și atipice de angajare 
primesc un venit minim garantat, dat fiind 
că numărul „lucrătorilor săraci” din UE, 
din care o mare parte sunt lucrători 
„flexibili”, depășește acum 19 milioane; 

Or. el

Amendamentul 155
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 5c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5c. invită statele membre să ia măsuri 
urgente pentru a îmbunătăţi intrarea în 
posesia beneficiilor, a monitoriza 
nivelurile de neintrare în posesie şi 
cauzele, recunoscând că neintrarea în 
posesie reprezintă între 20-40 % din 
beneficii în conformitate cu OCDE, prin 
creşterea transparenţei, prin furnizarea de 
facilități mai eficiente de consiliere și 
informare şi simplificarea procedurilor, 
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precum şi prin punerea în aplicare a unor 
măsuri şi politici eficiente de combatere a 
stigmatizării şi discriminării asociate cu 
beneficiarii venitului minim;

Or. en

Amendamentul 156
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 5c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5c. subliniază importanţa existenţei unui 
ajutor de şomaj care să garanteze un nivel 
de trai decent pentru beneficiari, şi, de 
asemenea, necesitatea de a reduce durata 
absenţei din câmpul muncii, inter alia, 
prin eficientizarea serviciilor publice 
pentru ocuparea forţei de muncă;

Or. el

Amendamentul 157
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 5d (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5d. subliniază necesitatea de a adopta 
norme privind asigurarea, astfel încât să 
se stabilească o legătură între pensia 
minimă plătită în fiecare stat membru şi 
pragul de sărăcie corespunzător;

Or. el

Amendamentul 158
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 5d (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5d. critică statele membre în care 
sistemele de venit minim nu satisfac 
pragul de sărăcie relativă; îşi reafirmă 
solicitarea adresată statelor membre de a 
remedia această situaţie cât mai curând 
posibil; solicită ca atât bunele practici, cât 
și practicile negative să fie abordate de 
către Comisie în evaluarea planurilor 
naţionale de acţiune;

Or. en

Amendamentul 159
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 5e (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5e. indică nivelul ridicat de discriminare 
pe bază de vârstă în ceea ce priveşte 
sistemele de venit minim, cum ar fi 
stabilirea venitului minim pentru copii 
sub pragul de sărăcie sau cum ar fi 
excluderea tinerilor din sistemele de venit 
minim din cauza lipsei contribuţiilor la 
asigurările sociale; subliniază faptul că 
aceasta subminează caracterul 
necondiţionat şi decenţa sistemelor de 
venit minim;

Or. en

Amendamentul 160
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază necesitatea elaborării şi 6. subliniază necesitatea elaborării şi 
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utilizării de urgenţă a unor indicatori 
socioeconomici adecvaţi în diferite 
domenii (sănătate, locuinţe, educaţie, 
venituri, ocuparea forţei de muncă) care să 
permită monitorizarea şi măsurarea 
progreselor realizate în lupta împotriva 
sărăciei şi în favoarea incluziunii sociale, 
care să fie prezentaţi anual cu ocazia Zilei 
Mondiale a Luptei împotriva Sărăciei (17 
octombrie), subliniind evoluţia în funcţie 
de sex, vârstă, situaţie familială, handicap, 
statutul de imigrant, boli cronice şi diferite 
niveluri de venituri (60 % din venitul 
mediu, 50 % din venitul mediu, 40 % din 
venitul mediu) pentru a identifica 
amploarea sărăciei relative, a sărăciei 
extreme şi grupurile cele mai vulnerabile;

utilizării de urgenţă a unor indicatori 
socioeconomici adecvaţi în diferite 
domenii, cum ar fi sănătatea, locuinţele, 
educaţia, veniturile (de exemplu, 
coeficientul Gini, care poate fi utilizat 
pentru măsurarea tendințelor diferențelor 
de venit), sărăcia materială sau ocuparea 
forţei de muncă, care să permită 
monitorizarea şi măsurarea progreselor 
realizate în lupta împotriva sărăciei şi în 
favoarea incluziunii sociale, care să fie 
prezentaţi anual cu ocazia Zilei Mondiale a 
Luptei împotriva Sărăciei (17 octombrie), 
subliniind evoluţia în funcţie de sex, vârstă, 
situaţie familială, handicap, statutul de 
imigrant, boli cronice şi diferite niveluri de 
venituri (60 % din venitul mediu, 50 % din 
venitul mediu, 40 % din venitul mediu) 
pentru a identifica amploarea sărăciei 
relative, a sărăciei extreme şi grupurile cele 
mai vulnerabile;

Or. fr

Amendamentul 161
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază necesitatea elaborării şi 
utilizării de urgenţă a unor indicatori 
socioeconomici adecvaţi în diferite 
domenii (sănătate, locuinţe, educaţie, 
venituri, ocuparea forţei de muncă) care să 
permită monitorizarea şi măsurarea 
progreselor realizate în lupta împotriva 
sărăciei şi în favoarea incluziunii sociale, 
care să fie prezentaţi anual cu ocazia Zilei 
Mondiale a Luptei împotriva Sărăciei (17 
octombrie), subliniind evoluţia în funcţie 
de sex, vârstă, situaţie familială, handicap, 
statutul de imigrant, boli cronice şi diferite 
niveluri de venituri (60 % din venitul 
mediu, 50 % din venitul mediu, 40 % din 

6. subliniază necesitatea elaborării şi 
utilizării de urgenţă a unor indicatori 
socioeconomici adecvaţi în diferite 
domenii (sănătate, locuinţe, furnizare de 
energie, incluziune socială și culturală, 
mobilitate, educaţie, venituri, ocuparea 
forţei de muncă) care să permită 
monitorizarea şi măsurarea progreselor 
realizate în lupta împotriva sărăciei şi în 
favoarea incluziunii sociale, care să fie 
prezentaţi anual cu ocazia Zilei Mondiale a 
Luptei împotriva Sărăciei (17 octombrie), 
subliniind evoluţia în funcţie de sex, vârstă, 
situaţie familială, handicap, statutul de 
imigrant, boli cronice şi diferite niveluri de 
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venitul mediu) pentru a identifica 
amploarea sărăciei relative, a sărăciei 
extreme şi grupurile cele mai vulnerabile;

venituri (60 % din venitul mediu, 50 % din 
venitul mediu, 40 % din venitul mediu) 
pentru a identifica amploarea sărăciei 
relative, a sărăciei extreme şi grupurile cele 
mai vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 162
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază necesitatea elaborării şi 
utilizării de urgenţă a unor indicatori 
socioeconomici adecvaţi în diferite 
domenii (sănătate, locuinţe, educaţie, 
venituri, ocuparea forţei de muncă) care să 
permită monitorizarea şi măsurarea 
progreselor realizate în lupta împotriva 
sărăciei şi în favoarea incluziunii sociale, 
care să fie prezentaţi anual cu ocazia Zilei 
Mondiale a Luptei împotriva Sărăciei (17 
octombrie), subliniind evoluţia în funcţie 
de sex, vârstă, situaţie familială, handicap, 
statutul de imigrant, boli cronice şi diferite 
niveluri de venituri (60 % din venitul 
mediu, 50 % din venitul mediu, 40 % din 
venitul mediu) pentru a identifica 
amploarea sărăciei relative, a sărăciei 
extreme şi grupurile cele mai vulnerabile;

6. subliniază necesitatea elaborării şi 
utilizării de urgenţă a unor indicatori 
socioeconomici adecvaţi în diferite 
domenii (sănătate, locuinţe, educaţie, 
venituri, ocuparea forţei de muncă și 
serviciile de asistență socială) care să 
permită monitorizarea şi măsurarea 
progreselor realizate în lupta împotriva 
sărăciei şi în favoarea incluziunii sociale, 
care să fie prezentaţi anual cu ocazia Zilei 
Mondiale a Luptei împotriva Sărăciei (17 
octombrie), subliniind evoluţia în funcţie 
de sex, vârstă, situaţie familială, handicap, 
statutul de imigrant, boli cronice şi diferite 
niveluri de venituri (60 % din venitul 
mediu, 50 % din venitul mediu, 40 % din 
venitul mediu) pentru a identifica 
amploarea sărăciei relative, a sărăciei 
extreme şi grupurile cele mai vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 163
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază necesitatea elaborării şi 6. subliniază necesitatea elaborării şi 
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utilizării de urgenţă a unor indicatori 
socioeconomici adecvaţi în diferite 
domenii (sănătate, locuinţe, educaţie, 
venituri, ocuparea forţei de muncă) care să 
permită monitorizarea şi măsurarea 
progreselor realizate în lupta împotriva 
sărăciei şi în favoarea incluziunii sociale, 
care să fie prezentaţi anual cu ocazia Zilei 
Mondiale a Luptei împotriva Sărăciei (17 
octombrie), subliniind evoluţia în funcţie 
de sex, vârstă, situaţie familială, handicap, 
statutul de imigrant, boli cronice şi diferite 
niveluri de venituri (60 % din venitul 
mediu, 50 % din venitul mediu, 40 % din 
venitul mediu) pentru a identifica 
amploarea sărăciei relative, a sărăciei 
extreme şi grupurile cele mai vulnerabile;

utilizării de urgenţă a unor indicatori 
socioeconomici adecvaţi în diferite
domenii (sănătate, locuinţe, educaţie, 
venituri, ocuparea forţei de muncă) care să 
permită monitorizarea şi măsurarea 
progreselor realizate în lupta împotriva 
sărăciei şi în favoarea incluziunii sociale, 
care să fie prezentaţi anual cu ocazia Zilei 
Mondiale a Luptei împotriva Sărăciei (17 
octombrie), subliniind evoluţia în funcţie 
de sex, vârstă, situaţie familială, handicap, 
statutul de imigrant, boli cronice şi diferite 
niveluri de venituri (60 % din venitul 
mediu, 50 % din venitul mediu, 40 % din 
venitul mediu) pentru a identifica 
amploarea sărăciei relative, a sărăciei 
extreme şi grupurile cele mai vulnerabile; 
subliniază nevoia urgentă de a avea date 
statistice UE peste indicatorii monetari în 
situaţii de sărăcie extremă, cum ar fi lipsa 
de adăpost, care în prezent nu sunt 
acoperite de UE-SILC (Incluziunea 
socială și condițiile de trai);

Or. en

Amendamentul 164
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază necesitatea elaborării şi 
utilizării de urgenţă a unor indicatori 
socioeconomici adecvaţi în diferite 
domenii (sănătate, locuinţe, educaţie, 
venituri, ocuparea forţei de muncă) care să 
permită monitorizarea şi măsurarea 
progreselor realizate în lupta împotriva 
sărăciei şi în favoarea incluziunii sociale, 
care să fie prezentaţi anual cu ocazia Zilei 
Mondiale a Luptei împotriva Sărăciei (17 
octombrie), subliniind evoluţia în funcţie 
de sex, vârstă, situaţie familială, handicap, 
statutul de imigrant, boli cronice şi diferite 

6. subliniază necesitatea elaborării şi 
utilizării de urgenţă a unor indicatori 
socioeconomici adecvaţi în diferite 
domenii (sănătate, locuinţe, educaţie, 
venituri, ocuparea forţei de muncă) care să 
permită monitorizarea şi măsurarea 
progreselor realizate în lupta împotriva 
sărăciei şi în favoarea incluziunii sociale, 
care să fie prezentaţi anual cu ocazia Zilei 
Mondiale a Luptei împotriva Sărăciei (17 
octombrie), subliniind evoluţia în funcţie 
de sex, vârstă, situaţie familială, handicap, 
statutul de imigrant, boli cronice şi diferite 
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niveluri de venituri (60 % din venitul 
mediu, 50 % din venitul mediu, 40 % din 
venitul mediu) pentru a identifica 
amploarea sărăciei relative, a sărăciei 
extreme şi grupurile cele mai vulnerabile;

niveluri de venituri (60 % din venitul 
mediu, 50 % din venitul mediu, 40 % din 
venitul mediu) pentru a identifica 
amploarea sărăciei relative, a sărăciei 
extreme şi grupurile cele mai vulnerabile; 
detaliile acestor indicatori socio-
economici cheie ar trebui să fie stabilite 
într-un raport anual transmis statelor 
membre şi Parlamentului European 
pentru dezbatere şi cu scopul de a 
determina domeniul de aplicare pentru 
măsurile viitoare;

Or. de

Amendamentul 165
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. insistă asupra necesităţii unor 
dispoziţii specifice suplimentare pentru 
grupurile defavorizate (cei cu handicap 
sau boli cronice, familiile monoparentale 
şi familiile cu un număr mare de copii) 
care se confruntă cu costuri suplimentare, 
în special legate de asistenţa personală, 
utilizarea unor instituții specifice, 
îngrijire medicală şi asistenţă socială;

Or. pt

Amendamentul 166
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. invită Comisia şi statele membre ale 
UE să examineze modul în care diferitele 
modele de necondiţionalitate şi sărăcie 
care se opun veniturilor de bază pentru 



PE441.188v02-00 86/95 AM\817360RO.doc

RO

toţi ar putea contribui la incluziunea 
socială, culturală şi politică, ţinând cont 
în special de caracterul lor non-
stigmatizant şi de capacitatea lor de a 
preveni cazurile de sărăcie ascunsă;

Or. en

Amendamentul 167
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. consideră că, pe lângă măsurătorile 
reducerilor nivelului de sărăcie, şi în 
perspectiva unei eventuale propuneri a 
Comisiei privind introducerea unui venit 
minim adecvat, eligibilitatea pentru acest 
venit ar trebui, de asemenea, măsurată 
prin intermediul unor indicatori europeni 
comuni, cu privire la înţelegerea faptului 
că această eligibilitate nu poate fi 
condiţionată de naţionalitate sau de 
vârstă;

Or. fr

Amendamentul 168
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. consideră că, în ceea ce priveşte 
politicile de reducere a sărăciei care 
însoţesc stabilirea unui venit minim 
adecvat în statele membre, metoda 
deschisă de coordonare ar trebui să fie 
revizuită în scopul unui schimb veritabil 
de bune practici între acestea din urmă;

Or. fr
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Amendamentul 169
Lívia Járóka

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. constată că venitul minim își va atinge 
obiectivul în combaterea sărăciei doar 
dacă este nesupus taxelor şi recomandă să 
se ia în considerare anexarea nivelului 
venitului minim fluctuaţiilor tarifelor la 
utilități;

Or. en

Amendamentul 170
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Punctul 6b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6b. reaminteşte faptul că riscul de a se 
expune sărăciei extreme este mai mare 
pentru femei decât pentru bărbaţi, având 
în vedere deficienţele sistemelor de 
protecţie socială şi discriminarea 
continuă, în special pe piaţa muncii; 
acești factori necesită o serie întreagă de 
politici specifice, care ar trebui să fie atât 
orientate către perspectiva de gen, cât şi 
să țină seama de circumstanțe; 

Or. pt

Amendamentul 171
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Punctul 6c (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6c. consideră că sărăcia ce afectează 
persoanele care ocupă un loc de muncă 
presupune condiţii inechitabile de muncă, 
şi solicită depunerea de eforturi pentru a 
schimba această stare de lucruri, astfel 
încât nivelurile de salarizare, în general, 
şi nivelurile salariilor minime, în special, 
fie stabilite prin lege, fie convenite prin 
negociere colectivă, să poată asigura un 
nivel decent de trai: 

Or. pt

Amendamentul 172
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. insistă asupra participării persoanelor 
aflate într-o situaţie de sărăcie şi a 
organizaţiilor lor reprezentative la
elaborarea politicilor, a măsurilor şi a 
indicatorilor, precum şi asupra aplicării
acestora la nivel european, naţional, 
regional şi local;

7. solicită integrarea persoanelor care se 
confruntă cu sărăcia şi a organizaţiilor și 
rețelelor lor reprezentative în elaborarea 
politicilor, a măsurilor şi a indicatorilor, 
precum şi în aplicarea și monitorizarea 
acestora la nivel european, naţional, 
regional şi local;

Or. en

Amendamentul 173
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. insistă asupra participării persoanelor 
aflate într-o situaţie de sărăcie şi a 
organizaţiilor lor reprezentative la 
elaborarea politicilor, a măsurilor şi a 
indicatorilor, precum şi asupra aplicării 

7. invită statele membre şi Comisia să 
dezvolte un dialog cu organizaţiile care 
reprezintă persoanele aflate în stare de 
sărăcie, în vederea elaborării de politici şi 
măsuri concrete pentru punerea în 
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acestora la nivel european, naţional, 
regional şi local;

aplicare la nivel european, naţional, 
regional şi local;

Or. it

Amendamentul 174
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. insistă asupra participării persoanelor
aflate într-o situaţie de sărăcie şi a 
organizaţiilor lor reprezentative la 
elaborarea politicilor, a măsurilor şi a 
indicatorilor, precum şi asupra aplicării 
acestora la nivel european, naţional, 
regional şi local;

7. îndeamnă Comisia și statele membre să 
garanteze că persoanele care se confruntă 
cu sărăcia, organizațiile lor reprezentative 
şi organizaţiile care furnizează servicii 
pentru acestea devin principale părţi 
interesate şi le sunt furnizate resurse 
financiare adecvate şi de altă natură, şi 
sprijin pentru a le permite să participe la 
elaborarea politicilor, a măsurilor şi a 
indicatorilor, precum şi asupra aplicării 
acestora la nivel european, naţional, 
regional şi local;

Or. en

Amendamentul 175
Birgit Sippel

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. insistă asupra participării persoanelor 
aflate într-o situaţie de sărăcie şi a 
organizaţiilor lor reprezentative la 
elaborarea politicilor, a măsurilor şi a 
indicatorilor, precum şi asupra aplicării 
acestora la nivel european, naţional, 
regional şi local;

7. subliniază necesitatea participării 
persoanelor aflate într-o situaţie de sărăcie 
şi a organizaţiilor lor reprezentative la 
elaborarea politicilor, a măsurilor şi a 
indicatorilor, precum şi asupra aplicării 
acestora la nivel european, naţional, 
regional şi local;

Or. de
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Amendamentul 176
Ria Oomen-Ruijten

Propunerea de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. insistă asupra participării persoanelor 
aflate într-o situaţie de sărăcie şi a 
organizaţiilor lor reprezentative la 
elaborarea politicilor, a măsurilor şi a 
indicatorilor, precum şi asupra aplicării 
acestora la nivel european, naţional, 
regional şi local;

7. insistă asupra participării persoanelor 
aflate într-o situaţie de sărăcie şi a 
organizaţiilor lor reprezentative la 
elaborarea politicilor, a măsurilor şi a 
indicatorilor, precum şi asupra aplicării 
acestora la nivel european, naţional, 
regional şi local; solicită, în această 
privinţă, un sprijin suplimentar de 
acordat măsurilor destinate încurajării 
integrării acestor persoane pe piaţa 
muncii;

Or. nl

Amendamentul 177
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. insistă asupra participării persoanelor 
aflate într-o situaţie de sărăcie şi a 
organizaţiilor lor reprezentative la 
elaborarea politicilor, a măsurilor şi a 
indicatorilor, precum şi asupra aplicării 
acestora la nivel european, naţional, 
regional şi local;

7. insistă asupra participării persoanelor 
aflate într-o situaţie de sărăcie, a 
organizaţiilor lor reprezentative și a 
partenerilor sociali la elaborarea 
politicilor, a măsurilor şi a indicatorilor, 
precum şi asupra aplicării acestora la nivel 
european, naţional, regional şi local;

Or. fr

Amendamentul 178
Lívia Járóka

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. insistă asupra participării persoanelor 
aflate într-o situaţie de sărăcie şi a 
organizaţiilor lor reprezentative la 
elaborarea politicilor, a măsurilor şi a 
indicatorilor, precum şi asupra aplicării 
acestora la nivel european, naţional, 
regional şi local;

7. insistă asupra participării persoanelor 
aflate într-o situaţie de sărăcie şi a 
organizaţiilor lor reprezentative la 
elaborarea politicilor, a măsurilor şi a 
indicatorilor, precum şi asupra aplicării 
acestora la nivel european, naţional, 
regional şi local; subliniază, de asemenea, 
necesitatea intensificării măsurilor 
împotriva angajatorilor care angajează 
ilegal grupuri marginalizate în schimbul 
unui venit mai mic decât venitul minim;

Or. en

Amendamentul 179
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. consideră că trebuie depuse eforturi 
susţinute şi extinse pentru combaterea 
sărăciei şi a excluziunii sociale, în 
vederea îmbunătăţirii situaţiei 
persoanelor supuse celui mai mare risc de 
sărăcie şi excluziune, cum ar fi 
persoanele cu angajare precară, şomerii, 
familiile monoparentale, persoanele în 
vârstă care trăiesc singure, femeile, copiii 
defavorizaţi, minorităţile etnice şi 
persoanele care sunt bolnave sau care 
suferă de diverse alte handicapuri;

Or. it

Amendamentul 180
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou) 



PE441.188v02-00 92/95 AM\817360RO.doc

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. regretă profund că unele state membre 
par a nu respecta Recomandarea 
92/441/CEE a Consiliului, care 
recunoaşte „dreptul fundamental al 
persoanei la resurse suficiente şi asistenţă 
socială pentru a putea duce o existenţă 
compatibilă cu demnitatea umană”;

Or. en

Amendamentul 181
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. insistă asupra faptului că partenerii 
sociali ar trebui să fie implicați pe deplin 
și în mod egal în elaborarea planurilor 
naţionale de acţiune pentru combaterea 
sărăciei şi stabilirea de obiective de 
referinţă la fiecare nivel de guvernare;

Or. el

Amendamentul 182
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 7b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7b. subliniază necesitatea de a planifica şi 
implementa intervenţii specifice, prin 
politici active de ocupare a forței de 
muncă la nivel geografic, sectorial şi de 
afaceri, şi cu implicarea activă a 
partenerilor sociali, în scopul de a stimula 
accesul la piaţa forţei de muncă pentru 
persoanele din sectoare sau regiuni 
geografice care se confruntă cu rate ale 
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şomajului deosebit de ridicate; 

Or. el

Amendamentul 183
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 7c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7c. subliniază necesitatea de a se 
concentra pe secţiuni selectate din 
populaţie (migranţi, femei, şomeri cu 
vârsta de pre-pensionare etc.), cu scopul 
de a îmbunătăţi abilităţile, de a preveni 
şomajul şi a consolida baza de integrare 
socială; 

Or. el

Amendamentul 184
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. încredinţează Preşedintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluţie Consiliului și 
Comisiei, precum şi parlamentelor şi 
guvernelor statelor membre;

8. încredinţează Preşedintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi parlamentelor şi 
guvernelor statelor membre şi ţărilor 
candidate;

Or. it

Amendamentul 185
Corina Creţu

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. îndeamnă statele membre şi Comisia 
să ia măsuri pentru integrarea 
persoanelor tinere şi în vârstă pe piaţa 
forţei de muncă, deoarece acestea sunt 
grupuri vulnerabile, care sunt grav 
afectate de lipsa de locuri de muncă în 
criza din prezent;

Or. ro

Amendamentul 186
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. subliniază că sistemele de venit minim 
trebuie să acopere costurile pentru 
combustibil, pentru a permite 
gospodăriilor sărace afectate de sărăcie 
energetică să își achite facturile la 
energie; sistemele de venit minim trebuie 
să fie calculate pe baza unor evaluări 
realiste a costului de încălzire a unei case 
în funcție de nevoile specifice ale 
gospodăriei – de exemplu, familie cu 
copii, persoanele în vârstă şi persoanele 
cu handicap;

Or. en

Amendamentul 187
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 8b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8b. subliniază că în majoritatea statelor 
membre din UE-27 există sisteme 
naţionale de venituri minime, dar în unele 
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acestea nu există; încurajează statele 
membre să prevadă sisteme de venit 
minim garantat pentru prevenirea 
sărăciei în vederea incluziunii sociale şi le 
îndeamnă să facă schimb de bune 
practici; recunoaşte că, în cazul în care se 
asigură asistenţă socială, statele membre 
au datoria să garanteze că cetăţenii 
înţeleg şi sunt capabili să își obţină 
drepturile;

Or. en


