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Amendamentul 1
David Casa

Proiect de aviz
Referirea 1a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere propunerea Comisiei 
din 27 aprilie 2010 pentru o decizie a 
Consiliului privind orientările pentru 
politicile de ocupare a forței de muncă ale 
statelor membre: Partea a II-a a 
Orientărilor integrate Europa 2020 
(COM(2010)0193), şi Rezoluţia sa din 8 
septembrie 20101 în acest sens,
_____________________

Texte adoptate, P6_TA(2010)0309.

Or. en

Amendamentul 2
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât consolidarea coordonării şi 
guvernanţei politicii economice a devenit o 
necesitate fundamentală pentru stimularea 
unei creşteri durabile, care să genereze 
locuri de muncă în UE;

A. întrucât consolidarea coordonării şi 
guvernanţei politicii economice a devenit o 
necesitate fundamentală pentru stimularea 
unei creşteri durabile, care să genereze 
locuri de muncă în UE şi care să garanteze 
coeziunea socială;

Or. it

Amendamentul 3
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Considerentul B
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Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât politicile privind ocuparea forţei 
de muncă deţin un rol central în stimularea 
creşterii şi competitivităţii, precum şi în 
prevenirea dezechilibrelor
macroeconomice,

B. întrucât politicile privind ocuparea forţei 
de muncă deţin un rol central în stimularea 
creşterii şi competitivităţii economiei 
sociale europene de piaţă, prevenind 
dezechilibrele macroeconomice şi 
garantând incluziunea socială şi 
redistribuirea venitului,

Or. it

Amendamentul 4
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât modelul social european 
reprezintă un avantaj pentru concurenţa 
mondială, care a fost slăbită de diferenţele 
de competitivitate economică existente 
între statele membre,

Or. fr

Amendamentul 5
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât consolidarea bugetară este 
probabil realizată în detrimentul 
serviciilor publice şi al protecţiei sociale,

Or. fr
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Amendamentul 6
David Casa

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. să stabilească un cadru de supraveghere, 
compus din doi piloni - politici economice 
şi politici privind ocuparea forţei de muncă 
- pe baza articolelor 121 şi 148 din TFUE;

1. să stabilească un cadru de supraveghere 
clar şi transparent, compus din doi piloni -
politici economice şi politici privind 
ocuparea forţei de muncă - pe baza 
articolelor 121 şi 148 din TFUE; în cadrul 
pilonului privind ocuparea forţei de 
muncă, ca parte a Strategiei europene 
pentru ocuparea forței de muncă revizuite 
şi consolidate, un astfel de cadru ar trebui 
să facă posibilă evaluarea relevanţei 
politicilor privind ocuparea forţei de 
muncă în lumina orientărilor pentru 
politicile privind ocuparea forţei de 
muncă, astfel încât să permită formularea 
unor veritabile orientări, luând în 
considerare dimensiunea europeană şi 
efectele colaterale, precum şi 
transpunerea ulterioară a acestora în 
decizii politice naționale; în plus, ar trebui 
stabilite recomandări oportune, cu 
caracter preventiv, în vederea abordării 
principalelor deficienţe şi provocări cu 
care se confruntă politicile privind 
ocuparea forţei de muncă şi pieţele forţei 
de muncă ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 7
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. să includă în graficul de performanţe 
obiective în privinţa ocupării forţei de 
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muncă, în special privind rata de ocupare 
a forţei de muncă în rândul tinerilor şi 
reducerea sărăciei, dat fiind faptul că, în 
cazul în care se ia în considerare numai 
situaţia ocupării forţei de muncă, acest 
obiectiv nu poate fi atins; să monitorizeze 
modul în care aceste obiective sunt 
îndeplinite;

Or. fr

Amendamentul 8
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. să asigure o coordonare mai bună 
între programele naţionale de 
convergenţă, Strategia Europa 2020 şi 
orientările pentru politicile privind 
ocuparea forţei de muncă ale statelor 
membre, precum şi programele naţionale 
de reformă;

Or. en

Amendamentul 9
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. să consolideze rolul Comitetului pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, astfel cum se 
prevede în articolul 150 din TFUE cu 
privire la chestiunile referitoare la ocuparea 
forţei de muncă la nivel transfrontalier;

2. să consolideze rolul Comitetului pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, astfel cum se 
prevede în articolul 150 din TFUE, în 
special cu privire la chestiunile referitoare 
la ocuparea forţei de muncă la nivel 
transfrontalier, precum şi rolul 
Comitetului pentru protecție socială, 
astfel cum se prevede la articolul 160 din 
TFUE;

Or. fr
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Amendamentul 10
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. să definească în acelaşi timp, într-un 
mod integrat, obiectivele programelor 
Strategiei Europa 2020 şi ale Pactului de 
stabilitate și de creștere şi să prezinte 
modul în care acestea vor fi puse în 
aplicare, astfel încât obiectivele privind 
ocuparea forţei de muncă, incluziunea 
socială, creşterea economică şi 
competitivitatea să fie atinse, în mod 
prioritar, resursele financiare fiind 
prevăzute în cadrul obiectivului pe termen 
mediu (OTM), în vederea consolidării
financiare pe termen mediu şi lung; 

Or. it

Amendamentul 11
Pascale Gruny

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. să ţină seama de reformele structurale 
întreprinse de statele membre la efectuarea 
tuturor evaluărilor bugetare, în special în 
cazul reformelor privind sistemul de pensii 
şi sistemul sanitar;

3. să ţină seama de reformele structurale 
întreprinse de statele membre la efectuarea 
tuturor evaluărilor bugetare, în special în 
cazul reformelor privind sistemul de pensii 
şi sistemul sanitar şi, în general, în cazul 
reformelor privind protecţia socială; să 
ţină seama, de asemenea, în momentul 
stabilirii unor instrumente comune, de 
situaţia privind ocuparea forţei de muncă; 
în consecinţă, să nu se instituie nicio 
normă fără o evaluare prealabilă a 
impactului acesteia asupra ocupării forţei 
de muncă şi asupra protecţiei sociale în 
cadrul statelor membre;
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Or. fr

Amendamentul 12
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. să ţină seama de reformele structurale 
întreprinse de statele membre la efectuarea 
tuturor evaluărilor bugetare, în special în 
cazul reformelor privind sistemul de pensii 
şi sistemul sanitar;

3. să ţină seama de reformele structurale 
întreprinse de statele membre la efectuarea 
tuturor evaluărilor bugetare, în special în 
cazul celor privind sistemul de pensii,
sistemul sanitar, asistenţa, educaţia şi 
cercetarea;

Or. it

Amendamentul 13
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. să ţină seama de reformele structurale 
întreprinse de statele membre la efectuarea 
tuturor evaluărilor bugetare, în special în 
cazul reformelor privind sistemul de pensii 
şi sistemul sanitar;

3. să ţină seama de reformele structurale 
întreprinse de statele membre la efectuarea 
tuturor evaluărilor bugetare, în special în 
cazul reformelor privind sistemul de pensii 
şi sistemul sanitar, trebuind, de asemenea, 
să se realizeze o evaluare a impactului 
social al acestor reforme, în special 
asupra grupurilor sociale vulnerabile, 
precum şi cu privire la securitatea socială, 
ţinând cont în mod egal atât de 
sustenabilitate, cât şi de caracterul 
adecvat;

Or. el
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Amendamentul 14
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. să ţină seama de reformele structurale 
întreprinse de statele membre la efectuarea 
tuturor evaluărilor bugetare, în special în 
cazul reformelor privind sistemul de pensii 
şi sistemul sanitar;

3. să ţină seama de reformele structurale 
întreprinse de statele membre la efectuarea 
tuturor evaluărilor bugetare, în special în 
cazul reformelor privind sistemul de pensii,
sistemul sanitar şi protecţia socială;

Or. en

Amendamentul 15
David Casa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. să ţină seama de reformele structurale 
întreprinse de statele membre la efectuarea 
tuturor evaluărilor bugetare, în special în 
cazul reformelor privind sistemul de pensii 
şi sistemul sanitar;

3. să ţină seama în mod explicit de 
reformele structurale întreprinse de statele 
membre la efectuarea tuturor evaluărilor 
bugetare, în special în cazul reformelor 
privind sistemul de pensii şi sistemul 
sanitar menite să abordeze problema 
evoluției demografice şi să asigure 
sustenabilitatea finanţelor publice;

Or. en

Amendamentul 16
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. să activeze clauza socială orizontală 
din Tratatul de la Lisabona, ţinând cont 
de drepturile sociale şi de obiectivele 
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sociale în momentul definirii unor noi 
politici ale UE;

Or. en

Amendamentul 17
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. să se asigure că semestrul european 
aduce o contribuţie reală şi oportună, prin 
intermediul tuturor părţilor interesate;

4. să se asigure că semestrul european 
aduce o contribuţie reală şi oportună, prin 
intermediul tuturor părţilor interesate, cum 
ar fi parlamentele naţionale şi autorităţile 
locale sau regionale, Parlamentul 
European, partenerii sociali şi 
reprezentanţii societăţii civile;

Or. fr

Amendamentul 18
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. să se asigure că semestrul european 
aduce o contribuţie reală şi oportună, prin 
intermediul tuturor părţilor interesate;

4. să se asigure că semestrul european 
aduce o contribuţie reală şi oportună la 
desfășurarea unui dialog social structurat
prin intermediul tuturor părţilor interesate, 
în special al parlamentelor naţionale şi al 
partenerilor sociali; 

Or. it

Amendamentul 19
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)



AM\829881RO.doc 11/21 PE448.776v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. să stabilească un sistem de dialog 
social macroeconomic în legătură cu 
semestrul european, în special în cadrul 
zonei euro, la care să participe 
reprezentanţii sindicatelor, 
întreprinderile, Banca Centrală 
Europeană, Parlamentul European, 
Comisia şi Consiliul; 

Or. it

Amendamentul 20
David Casa

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. să prevadă ca Parlamentul European să 
fie implicat în mod corespunzător în 
supravegherea ciclului de politici 
economice şi de ocupare a forţei de muncă;

5. să prevadă ca Parlamentul European să 
fie implicat în mod corespunzător în 
supravegherea ciclului de politici 
economice şi de ocupare a forţei de muncă; 
în acest context, calendarul şi procesul de 
adoptare a orientărilor integrate, în 
special a orientărilor pentru politicile 
privind ocuparea forţei de muncă, ar 
trebui concepute astfel încât să îi acorde 
Parlamentului European timpul necesar 
în vederea îndeplinirii rolului său 
consultativ în temeiul articolului 148 
alineatul (2) din TFUE;

Or. en

Amendamentul 21
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. să prevadă ca Parlamentul European să 
fie implicat în mod corespunzător în 
supravegherea ciclului de politici 
economice şi de ocupare a forţei de muncă;

5. să prevadă ca Parlamentul European să 
fie implicat în mod corespunzător în 
supravegherea ciclului de politici 
economice şi de ocupare a forţei de muncă, 
precum şi în evaluarea impactului social 
al politicilor respective;

Or. el

Amendamentul 22
Pascale Gruny

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. să instituie un cadru de monitorizare şi 
evaluare solid şi transparent pentru liniile
directoare privind ocuparea forţei de 
muncă, care să se bazeze pe obiectivele 
principale ale UE şi care să fie dus la bun 
sfârşit prin stabilirea de obiective, 
indicatori și tabele de performanţă 
corespunzătoare;

6. să instituie un cadru de monitorizare şi
evaluare solid şi transparent pentru liniile 
directoare privind ocuparea forţei de 
muncă, care să se bazeze pe obiectivele 
principale ale UE şi care să fie dus la bun 
sfârşit prin stabilirea de obiective, 
indicatori și tabele de performanţă 
corespunzătoare; să creeze un grup la 
nivel înalt condus de Comisie, care să fie 
responsabil de elaborarea unei abordări 
strategice şi pragmatice în vederea 
armonizării normelor privind combaterea 
fraudei sociale, adică privind acţiunile 
voluntare care vizează obţinerea unor 
avantaje necuvenite cu intenţia de a eluda 
aplicarea legii;

Or. fr

Amendamentul 23
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. să instituie un cadru de monitorizare şi 6. să instituie un cadru de monitorizare şi 
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evaluare solid şi transparent pentru liniile 
directoare privind ocuparea forţei de 
muncă, care să se bazeze pe obiectivele 
principale ale UE şi care să fie dus la bun 
sfârşit prin stabilirea de obiective, 
indicatori și tabele de performanţă 
corespunzătoare;

evaluare solid şi transparent pentru liniile 
directoare privind ocuparea forţei de 
muncă, care să se bazeze pe obiectivele 
principale ale UE şi care să fie dus la bun 
sfârşit prin stabilirea de obiective, 
indicatori și tabele de performanţă 
corespunzătoare care trebuie să includă:.
(i) o gamă de indicatori de mediu şi 
sociali complementari;
(ii) informaţii şi indicatori privind 
distribuirea veniturilor şi bunăstarea, 
sărăcia şi inegalităţile sociale relevante;
(iii) un grafic de performanţe european al 
dezvoltării durabile;

Or. it

Amendamentul 24
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. să instituie un cadru de monitorizare şi 
evaluare solid şi transparent pentru liniile 
directoare privind ocuparea forţei de 
muncă, care să se bazeze pe obiectivele 
principale ale UE şi care să fie dus la bun 
sfârşit prin stabilirea de obiective, 
indicatori și tabele de performanţă 
corespunzătoare;

6. să instituie un cadru de monitorizare şi 
evaluare solid şi transparent pentru liniile 
directoare privind ocuparea forţei de 
muncă, care să se bazeze pe obiectivele 
principale ale UE şi care să fie dus la bun 
sfârşit prin stabilirea de obiective, 
indicatori și tabele de performanţă 
corespunzătoare, ţinând cont de 
caracteristicile specifice ale fiecărui stat 
membru în conformitate cu diferitele 
puncte de plecare ale fiecărei țări;

Or. el
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Amendamentul 25
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. să susţină coordonarea politicilor 
salariale la nivel european, astfel încât 
fiecare stat membru în parte să ofere o 
protecţie adecvată şi uniformă împotriva 
inflaţiei, iar creşterile salariale să fie 
legate de productivitate; 

Or. it

Amendamentul 26
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. să instituie un cadru de monitorizare 
şi evaluare solid şi transparent pentru 
politicile de dezvoltare ale statelor 
membre, din perspectiva stimulării 
competitivităţii şi a creării de locuri de 
muncă permanente noi, de înaltă calitate; 

Or. el

Amendamentul 27
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. politicile naţionale privind ocuparea 
forţei de muncă, precum şi obiectivul 
privind combaterea sărăciei ar trebui 
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incluse în cadrul graficului de 
performanţe şi evaluate de către 
departamentele specializate ale 
Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, 
Politică Socială, Sănătate și Consumatori 
(EPSCO), în special Comitetul pentru 
ocuparea forţei de muncă şi Comitetul 
pentru protecţie socială;

Or. fr

Amendamentul 28
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită departamentele EPSCO şi 
ECOFIN ale Consiliului şi grupurile de 
lucru respective ale acestora să îşi 
consolideze cooperarea, în special prin 
organizarea de reuniuni comune bianuale 
în vederea asigurării unei integrări reale 
a politicilor lor;

Or. fr

Amendamentul 29
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. să completeze graficul de performanţe 
cu indicatori alternativi care să permită 
calificarea creşterii şi prin care să se 
poată evalua dacă aceasta întruneşte 
obiectivele stabilite în Strategia Europa 
2020;

Or. fr



PE448.776v01-00 16/21 AM\829881RO.doc

RO

Amendamentul 30
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. să pună în aplicare un sistem de 
sancţiuni care să excludă liniile bugetare 
menite să îmbunătăţească condiţiile de 
muncă şi sociale ale muncitorilor, în 
special Fondul social european (FSE) şi 
Fondul european de ajustare la 
globalizare (FEG);

7. să pună în aplicare un sistem eficient de 
sancţiuni care să includă măsuri precum 
îngheţarea creditelor UE provenite din 
fonduri structurale, agricole şi de 
coeziune şi din amenzi; statele membre 
cărora li s-au impus aceste sancţiuni vor 
trebui să compenseze ele însele creditele 
îngheţate, astfel încât să nu existe 
repercusiuni negative asupra 
destinatarilor finali;

Or. de

Amendamentul 31
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. să pună în aplicare un sistem de 
sancţiuni care să excludă liniile bugetare 
menite să îmbunătăţească condiţiile de 
muncă şi sociale ale muncitorilor, în 
special Fondul social european (FSE) şi 
Fondul european de ajustare la globalizare 
(FEG);

7. să pună în aplicare un sistem de 
stimulente, precum şi de sancţiuni care să 
nu aducă atingere participării 
democratice a tuturor statelor membre în 
cadrul procesului de luare a deciziilor şi 
care să excludă liniile bugetare menite să 
îmbunătăţească condiţiile de muncă şi 
sociale ale muncitorilor, în special Fondul 
social european (FSE) şi Fondul european 
de ajustare la globalizare (FEG);

Or. fr
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Amendamentul 32
David Casa

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. să pună în aplicare un sistem de 
sancţiuni care să excludă liniile bugetare 
menite să îmbunătăţească condiţiile de 
muncă şi sociale ale muncitorilor, în 
special Fondul social european (FSE) şi 
Fondul european de ajustare la globalizare 
(FEG);

7. să pună în aplicare un sistem de 
sancţiuni prin utilizarea bugetului UE ca 
pârghie suplimentară în vederea 
asigurării respectării condiţiilor 
macroeconomice fundamentale; r 
respectivul sistem de sancţiuni ar trebui 
totuşi să excludă liniile bugetare menite să 
îmbunătăţească condiţiile de muncă şi 
sociale ale muncitorilor, în special Fondul 
social european (FSE) şi Fondul european 
de ajustare la globalizare (FEG); în plus, 
sistemul de sancţiuni ar trebui să facă în 
mod clar diferenţa între fondurile 
atribuite bugetelor naţionale şi fondurile 
destinate lucrătorilor individuali şi 
cetăţenilor;

Or. en

Amendamentul 33
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. să pună în aplicare un sistem de 
sancţiuni care să excludă liniile bugetare 
menite să îmbunătăţească condiţiile de 
muncă şi sociale ale muncitorilor, în 
special Fondul social european (FSE) şi 
Fondul european de ajustare la globalizare 
(FEG);

7. să se aibă în vedere consecinţele sociale 
ale punerii în aplicare a unui sistem de 
sancţiuni care să includă liniile bugetare 
menite să îmbunătăţească condiţiile de 
muncă şi sociale ale muncitorilor, în 
special Fondul social european (FSE) şi 
Fondul european de ajustare la globalizare 
(FEG);

Or. en
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Amendamentul 34
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. să pună în aplicare un sistem de 
sancţiuni care să excludă liniile bugetare 
menite să îmbunătăţească condiţiile de 
muncă şi sociale ale muncitorilor, în 
special Fondul social european (FSE) şi 
Fondul european de ajustare la globalizare 
(FEG);

7. să pună în aplicare un sistem de 
sancţiuni care să excludă liniile bugetare 
menite să îmbunătăţească aptitudinile şi
condiţiile de muncă şi sociale ale 
muncitorilor, în special Fondul social 
european (FSE) şi Fondul european de 
ajustare la globalizare (FEG), precum şi 
educaţia şi programele de schimb, cum ar 
fi Erasmus şi Leonardo, care joacă un rol 
important în vederea asigurării unei 
calificări mai bune şi în vederea sporirii 
mobilităţii;

Or. en

Amendamentul 35
Sven Giegold

Proiect de aviz
Subtitlu (nou) şi punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Revizuirea bugetară, financiară şi fiscală 
la nivelul UE
7a. având în vedere faptul că cooperarea 
fiscală reprezintă elementul esenţial al 
guvernanţei economice, să instituie un 
grup de lucru la nivel înalt privind 
politica fiscală prezidat de Comisie, având 
ca obiectiv adoptarea unei abordări 
strategice şi pragmatice a aspectelor de 
politică fiscală în cadrul Uniunii, 
acordând în același timp o atenţie 
deosebită combaterii fraudei fiscale; să 
consolideze codul de conduită privind 
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fiscalitatea întreprinderilor, utilizând într-
un mod mai intens procedurile de ajutor 
de stat pentru a combate concurenţa 
fiscală neloială şi adoptând Directiva 
privind impozitarea veniturilor din 
economii al cărei domeniu de aplicare a 
fost extins şi care prevede schimbul 
automat de informaţii ca regulă generală; 
să extindă şi să mărească taxele de mediu; 
şi să faciliteze adoptarea Bazei de 
impozitare consolidate comune pentru 
corporaţii, depunând în același timp 
eforturi în vederea stabilirii unor rate 
minime de impozitare şi a realizării unor 
reforme fiscale de stimulare a creşterii, 
precum şi introducând o taxă pe 
tranzacţiile financiare la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 36
Sven Giegold

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. să promoveze măsuri de sprijin pentru 
politici de remunerare solide, care să se 
axeze pe creşterea durabilă pe termen 
lung, mai degrabă decât pe beneficiile pe 
termen scurt. Iniţiativele de acest gen ar 
trebui aplicate la nivelul întregului sector 
financiar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 37
David Casa

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. să promoveze măsuri de sprijin pentru 
politici de remunerare solide, care să se 
axeze pe creşterea durabilă pe termen lung, 
mai degrabă decât pe beneficiile pe termen 
scurt. Iniţiativele de acest gen ar trebui 
aplicate la nivelul întregului sector 
financiar.

8. să promoveze măsuri de sprijin pentru 
politici de remunerare solide, care să se 
axeze pe creşterea durabilă pe termen lung, 
mai degrabă decât pe beneficiile pe termen 
scurt şi să prevină practicile din cadrul 
sectorului financiar, în special din cadrul 
băncilor şi al anumitor societăţi cotate la 
bursă, care au condus la remunerări 
disproporţionat de mari şi care se bazează 
pe asigurarea unor profituri pe termen 
scurt, prin crearea de modele comerciale 
cu risc crescut în detrimentul salariaţilor 
şi al deponenţilor, precum şi al stabilităţii 
financiare a pieţelor europene; iniţiativele
de acest gen ar trebui aplicate la nivelul 
întregului sector financiar.

Or. en

Amendamentul 38
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. să promoveze măsuri de sprijin pentru 
politici de remunerare solide, care să se 
axeze pe creşterea durabilă pe termen lung, 
mai degrabă decât pe beneficiile pe termen 
scurt. Iniţiativele de acest gen ar trebui 
aplicate la nivelul întregului sector 
financiar.

8. să promoveze măsuri de sprijin pentru 
politici de investiţii pe termen lung şi de 
remunerare solide, care să se axeze pe 
creşterea durabilă pe termen lung şi care să 
fie în măsură să creeze locuri de muncă 
de calitate, mai degrabă decât pe 
beneficiile pe termen scurt; iniţiativele de 
acest gen ar trebui aplicate la nivelul 
întregului sector financiar.

Or. fr
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Amendamentul 39
Pascale Gruny

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. să promoveze măsuri de sprijin pentru 
politici de remunerare solide, care să se 
axeze pe creşterea durabilă pe termen lung, 
mai degrabă decât pe beneficiile pe termen 
scurt. Iniţiativele de acest gen ar trebui 
aplicate la nivelul întregului sector 
financiar.

8. să promoveze măsuri de sprijin pentru 
politici de remunerare solide, care să se 
axeze pe creşterea durabilă pe termen lung, 
mai degrabă decât pe beneficiile pe termen 
scurt; iniţiativele de acest gen ar trebui 
aplicate la nivelul întregului sector 
financiar; să consolideze instrumentele 
juridice care permit dezvoltarea 
dialogului social în cadrul 
întreprinderilor, în special cu 
reprezentanţii lucrătorilor, astfel încât 
lucrătorii să primească informații 
complete, în special pe plan financiar, iar 
deciziile luate să fie concertate.

Or. fr

Amendamentul 40
David Casa

Proiect de aviz
Subtitlu (nou) şi punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Îmbunătăţirea fiabilităţii statisticilor UE
8a. să asigure disponibilitatea la nivelul 
UE şi să sporească actualitatea 
statisticilor privind ocuparea forţei de 
muncă şi situaţia socială şi informaţiile 
care prezintă relevanță pentru cadrul de 
guvernanţă propus.

Or. en


