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Amendamentul 1
Pervenche Berès
Proiect de aviz
Considerentul A
Proiectul de aviz

Amendamentul

A. întrucât bugetul 2011 al Uniunii are
drept scop făurirea viitorului după criză;

A. întrucât bugetul 2011 al Uniunii a drept
scop făurirea viitorului după criza
financiară, economică și socială;
Or. fr

Amendamentul 2
Pervenche Berès
Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)
Proiectul de aviz

Amendamentul
Ca. întrucât, chiar și înainte de criză,
peste 84 de milioane de persoane,
respectiv 17% din populația Uniunii
Europene, se confruntau cu riscul
sărăciei;
Or. fr

Amendamentul 3
Pervenche Berès
Proiect de aviz
Punctul 1
Proiectul de aviz

Amendamentul

1. regretă că doar o proporție de 1,4% din
rubrica 1a este consacrată implementării
agendei pentru o politică socială pentru a
facilita tranziția către perioada post-criză;

AM\821543RO.doc

1. ia act de majorarea creditelor de plată
cu 6,9% la rubrica 1a și cu 16,9% la
rubrica 1b pentru a sprijini
competitivitatea și coeziunea în vederea
realizării unei creșteri economice și a
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ocupării forței de muncă în statele
membre, fiind vizate proiectele care au ca
scop crearea de locuri de muncă și
integrarea socială;
Or. fr

Amendamentul 4
Pervenche Berès
Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
Proiectul de aviz

Amendamentul
1a. regretă că doar o proporție de 1,4% de
la rubrica 1a este consacrată
implementării agendei pentru o politică
socială, al cărei scop este facilitarea
tranziției societății europene către
perioada post-criză;
Or. fr

Amendamentul 5
Pervenche Berès
Proiect de aviz
Punctul 2
Proiectul de aviz

Amendamentul

2. salută înscrierea sumei de
50 000 000 EUR la linia bugetară aferentă
Fondului european de ajustare la
globalizare (FEG) pentru credite de plată;

2. subliniază importanța Fondului
european de ajustare la globalizare (FEG)
pentru formarea profesională a
lucrătorilor disponibilizați din cauza
crizei, formare al cărei scop este
facilitarea reintegrării acestor lucrători pe
piața muncii; salută înscrierea sumei de 50
000 000 EUR la linia bugetară aferentă
Fondului european de ajustare la
globalizare (FEG) pentru credite de plată,
fapt care reprezintă un prim pas către
normalizarea bugetară a acestui fond;
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Or. fr

Amendamentul 6
Ilda Figueiredo
Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
Proiectul de aviz

Amendamentul
3a. subliniază necesitatea consolidării
tuturor fondurilor bugetare destinate
intervențiilor în domeniul social;
consideră, în special, că suma alocată
Fondului social european ar trebui să se
dubleze pentru a face față consecințelor
sociale ale crizei, în special șomajului și
sărăciei;
Or. pt

Amendamentul 7
Pervenche Berès
Proiect de aviz
Punctul 4
Proiectul de aviz

Amendamentul

4. se întreabă cu privire la reducerea
considerabilă a creditelor de plată aferente
Centrului European pentru Dezvoltarea
Formării Profesionale (Cedefop), care este
în contradicție cu obiectivele strategiei
pentru 2020;

4. se întreabă cu privire la reducerea
considerabilă a creditelor de plată aferente
Centrului European pentru Dezvoltarea
Formării Profesionale (Cedefop), care este
în contradicție cu obiectivele strategiei
pentru 2020 care pune accentul pe
învățarea de-a lungul vieții și pe
dezvoltarea capacităților lucrătorilor ca
instrument principal de luptă împotriva
șomajului;
Or. fr
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Amendamentul 8
Pervenche Berès
Proiect de aviz
Punctul 5
Proiectul de aviz

Amendamentul

5. regretă menținerea aceluiași nivel al
liniilor bugetare pentru EURES și Relații
industriale și dialog social într-un context
de restructurări majore și de concedieri în
masă;

5. regretă menținerea aceluiași nivel al
liniilor bugetare pentru EURES și Relații
industriale și dialog social într-un context
de restructurări majore și de concedieri în
masă; subliniază necesitatea consolidării
instrumentelor destinate reintegrării pe
piața muncii și rolul important al
partenerilor sociali în elaborarea unor
soluții integratoare;
Or. fr

Amendamentul 9
Pervenche Berès
Proiect de aviz
Punctul 6
Proiectul de aviz

Amendamentul

6. salută inițiativa-far „Tineretul în
mișcare” și susține proiectul-pilot „Your
first EURES job” („Prima ta slujbă
EURES”) în scopul de a finanța
mobilitatea tinerilor care își caută un loc de
muncă;

6. salută inițiativa-far „Tineretul în
mișcare” care urmărește consolidarea
performanței sistemelor educaționale și
facilitarea pătrunderii tinerilor pe piața
muncii; subliniază că susținerea tinerilor
în procesul de formare și în căutarea unui
loc de muncă reprezintă una dintre
prioritățile Comisiei pentru ocuparea
forței de muncă și afaceri sociale pentru
bugetul 2011; consideră că promovarea
mobilității reprezintă un aspect important
al ansamblului de măsuri realizate prin
fondurile structurale și prin programul
Progress în statele membre în vederea
reducerii ratei șomajului în rândul
tinerilor, reamintind totodată că
mobilitatea nu poate reprezenta singura
soluție pentru problema șomajului;
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susține lansarea unui proiect-pilot „Your
first EURES job” („Prima ta slujbă
EURES”) în scopul de a finanța
mobilitatea tinerilor care își caută un loc de
muncă;
Or. fr

Amendamentul 10
Ilda Figueiredo
Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
Proiectul de aviz

Amendamentul
6a. își exprimă regretul cu privire la
reducerea fondurilor din cadrul rubricilor
bugetare aferente programului Progress;
insistă asupra necesității de a le consolida
în mod substanțial, având în vedere că
actuala criză solicită o atenție sporită și
măsuri de sprijin destinate sectoarelor
sociale incluse în programul Progress;
Or. pt

Amendamentul 11
Ilda Figueiredo
Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)
Proiectul de aviz

Amendamentul
7a. subliniază necesitatea continuării
cercetărilor și a intervențiilor în ceea ce
privește condițiile de trai ale lucrătorilor
migranți, având în vedere că, în prezent,
se înregistrează o intensificare a
proceselor migratorii;
Or. pt
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Amendamentul 12
Pervenche Berès
Proiect de aviz
Punctul 8
Proiectul de aviz

Amendamentul

8. propune un proiect-pilot pentru a susține
sănătatea, bunăstarea și securitatea la locul
de muncă pentru lucrătorii în vârstă;

8. propune un proiect-pilot pentru a susține
sănătatea, bunăstarea și securitatea la locul
de muncă pentru lucrătorii în vârstă, cu
scopul de a face față provocărilor cu care
se confruntă lucrătorii și angajatorii în
viața lor profesională, provocări legate de
evoluțiile demografice;
Or. fr

Amendamentul 13
Ilda Figueiredo
Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)
Proiectul de aviz

Amendamentul
8. propune să fie continuat proiectul-pilot
care urmărește transformarea muncii
precare într-o muncă cu drepturi, întrucât
este vorba despre un aspect de importanță
primordială din punctul de vedere al
drepturilor lucrătorilor;
Or. pt

Amendamentul 14
Nadja Hirsch
Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)
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Proiectul de aviz

Amendamentul
9a. propune crearea unui proiect-pilot
având ca scop integrarea cu succes a
celor 15% dintre tinerii care abandonează
școala prematur pentru a intra pe piața
muncii;
Or. en
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