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Amendamentul 1
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este de părere că piața internă trebuie
îmbunătățită pentru a oferi servicii de 
interes economic general (SIEG) în condiții 
de acces universal, calitate ridicată și la 
prețuri accesibile; este de părere că 
propunerea Comisiei nu este 
satisfăcătoare și regretă că aceasta nu 
face trimitere la nicio propunere 
legislativă, cu excepția concesiunilor și a 
achizițiilor publice;

1. este de părere că piața internă trebuie să 
ofere servicii de interes economic general
(SIEG) în condiții de acces universal, 
calitate ridicată și la prețuri accesibile;

Or. en

Amendamentul 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este de părere că piața internă trebuie 
îmbunătățită pentru a oferi servicii de 
interes economic general (SIEG) în 
condiții de acces universal, calitate
ridicată și la prețuri accesibile; este de 
părere că propunerea Comisiei nu este 
satisfăcătoare și regretă că aceasta nu 
face trimitere la nicio propunere 
legislativă, cu excepția concesiunilor și a 
achizițiilor publice;

1. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că serviciile de interes economic 
general (SIEG) pot fi asigurate cu 
ușurință la nivelul adecvat, că respectă 
norme clare de finanțare, că sunt de cea 
mai înaltă calitate și că sunt accesibile
tuturor; subliniază importanța dezvoltării 
de infrastructuri pentru marile industrii 
de rețea, inclusiv pentru energie, serviciile 
de transport și comunicațiile electronice;

Or. en
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Amendamentul 3
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este de părere că piața internă trebuie
îmbunătățită pentru a oferi servicii de 
interes economic general (SIEG) în condiții 
de acces universal, calitate ridicată și la 
prețuri accesibile; este de părere că 
propunerea Comisiei nu este satisfăcătoare 
și regretă că aceasta nu face trimitere la 
nicio propunere legislativă, cu excepția 
concesiunilor și a achizițiilor publice;

1. este de părere că piața internă trebuie
îmbunătățită pentru a oferi servicii de 
interes economic general (SIEG) în condiții 
de acces universal, calitate ridicată și la 
prețuri accesibile; este de părere că 
propunerea Comisiei nr. 25 nu este 
satisfăcătoare, deoarece cetățenii și părțile 
interesate de SIEG nu așteaptă încă o 
comunicare, ci măsuri concrete; regretă
absența unei trimiteri la o propunere 
legislativă, cu excepția concesiunilor și a
achizițiilor publice; consideră că o piață 
care funcționează bine presupune servicii 
publice la nivelul UE, de exemplu în ceea 
ce privește rețelele feroviare sau banda 
largă;

Or. en

Amendamentul 4

Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este de părere că piața internă trebuie 
îmbunătățită pentru a oferi servicii de 
interes economic general (SIEG) în condiții 
de acces universal, calitate ridicată și la 
prețuri accesibile; este de părere că 
propunerea Comisiei nu este satisfăcătoare 
și regretă că aceasta nu face trimitere la 
nicio propunere legislativă, cu excepția 
concesiunilor și a achizițiilor publice;

1. este de părere că piața internă trebuie
îmbunătățită pentru a oferi servicii de 
interes economic general (SIEG) în condiții 
de acces universal, calitate ridicată și la 
prețuri accesibile; este de părere că 
propunerea Comisiei nu este satisfăcătoare 
și regretă că aceasta nu face trimitere la 
nicio propunere legislativă, cu excepția 
concesiunilor și a achizițiilor publice; 
invită Comisia să se asigure că cetățenii 
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de pe teritoriul UE pot beneficia de 
servicii de interes general de înaltă 
calitate; observă că inițiativa referitoare 
la Actul privind piața unică include un 
angajament de a propune în 2011 o serie 
de măsuri privind serviciile de interes 
general; dorește ca propunerile respective 
să reflecte dispozițiile articolului 14 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și ale Protocolului nr. 26 
anexat la acesta;

Or. en

Amendamentul 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este de părere că piața internă trebuie 
îmbunătățită pentru a oferi servicii de 
interes economic general (SIEG) în condiții 
de acces universal, calitate ridicată și la 
prețuri accesibile; este de părere că 
propunerea Comisiei nu este satisfăcătoare 
și regretă că aceasta nu face trimitere la 
nicio propunere legislativă, cu excepția 
concesiunilor și a achizițiilor publice;

1. este de părere că piața internă trebuie
îmbunătățită pentru a garanta furnizarea 
de servicii de interes economic general
(SIEG) în condiții de acces universal, 
calitate ridicată și la prețuri accesibile; este 
de părere că propunerea Comisiei nu este 
satisfăcătoare și regretă că aceasta nu face 
trimitere la nicio propunere legislativă, cu 
excepția concesiunilor și a achizițiilor 
publice;

Or. en

Amendamentul 6
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că europenii nu au 
exploatat încă la maximum potențialul 
pieței unice în multe domenii, inclusiv în 
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ceea ce privește libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor și a serviciilor și 
că sunt necesare stimulente noi pentru a 
garanta mai ales o mobilitate geografică 
eficace a forței de muncă în interiorul 
Europei;

Or. en

Amendamentul 7
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că piața unică pentru 
europeni are în primul rând ca obiect 
locurile de muncă și crearea de noi locuri 
de muncă și că este esențial să se creeze 
un mediu în care întreprinderile și 
cetățenii să își poată exercita pe deplin 
drepturile;

Or. en

Amendamentul 8
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că piața unică oferă un 
potențial imens în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, creșterea 
economică și competitivitatea și este 
nevoie să se adopte politici structurale 
puternice pentru a le exploata la 
maximum;

Or. en
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Amendamentul 9
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază importanța vitală a 
formării și a calificărilor, elemente 
fundamentale pentru crearea de locuri de 
muncă și pentru integrarea socială și, 
prin urmare, pentru succesul pieței unice;

Or. en

Amendamentul 10

Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 1e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că strategia vizând 
„Plasarea cetățenilor în centrul pieței 
unice” va rămâne un obiectiv nerealist 
dacă nu servește decât pentru a convinge 
cetățenii că piața unică reprezintă un 
lucru bun pentru ei; consideră că trebuie 
luate măsuri mai ferme pentru a menține 
și a consolida modelul european bazat pe 
solidaritate;

Or. en

Amendamentul 11
Françoise Castex

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

1a. subliniază importanța serviciilor de 
interes economic general (SIEG) și a 
serviciilor sociale de interes general 
(SSIG) pentru reconcilierea cetățenilor și 
a autorităților locale cu piața unică și 
regretă lipsa de claritate în ceea ce 
privește măsurile avute în vedere pentru 
serviciile de interes general (SIG); 
subliniază în plus că autoritățile locale 
sunt îngrijorate de insecuritatea juridică 
în care trebuie să își desfășoare 
intervențiile în favoarea SIEG și SSIG, 
pentru care sunt responsabile;

Or. en

Amendamentul 12
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 1g (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că prin articolul 14 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se solicită Parlamentului 
European și Consiliului să stabilească, 
printr-un regulament, principiile și 
condițiile în baza cărora serviciile de 
interes economic general (SIEG) își pot 
îndeplini misiunea de serviciu public; prin 
urmare, solicită Comisiei să adopte 
inițiative în acest sens;

Or. en

Amendamentul 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 2 



AM\854931RO.doc 9/44 PE456.899v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este dezamăgit de absența propunerilor 
privind serviciile sociale; este de părere că 
aceste propuneri nu se ridică la nivelul 
cadrului de calitate promis de dl Barroso;

eliminat

Or. en

Amendamentul 14

Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este dezamăgit de absența propunerilor 
privind serviciile sociale; este de părere că 
aceste propuneri nu se ridică la nivelul 
cadrului de calitate promis de dl Barroso;

2. este dezamăgit de absența propunerilor 
privind serviciile sociale; este de părere că 
aceste propuneri nu se ridică la nivelul 
cadrului de calitate promis de dl Barroso;
invită Comisia să prezinte de urgență atât 
cadrul de calitate, cât și propunerile 
aferente;

Or. en

Amendamentul 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este dezamăgit de absența propunerilor 
privind serviciile sociale; este de părere că 
aceste propuneri nu se ridică la nivelul 
cadrului de calitate promis de dl Barroso;

2. este dezamăgit de absența propunerilor 
privind serviciile sociale de interes general 
de calitate; este de părere că aceste 
propuneri nu se ridică la nivelul cadrului de 
calitate promis de dl Barroso;

Or. en
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Amendamentul 16
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să prezinte propuneri 
legislative precise care să definească 
serviciile sociale de interes general (SSIG) 
mai curând pe baza drepturilor 
fundamentale decât a perspectivelor 
economice, care să consolideze principiile 
subsidiarității și autoguvernării locale și 
care să excludă SSIG de la aplicarea 
normelor privind piața;

eliminat

Or. en

Amendamentul 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să prezinte propuneri 
legislative precise care să definească 
serviciile sociale de interes general (SSIG) 
mai curând pe baza drepturilor 
fundamentale decât a perspectivelor 
economice, care să consolideze principiile 
subsidiarității și autoguvernării locale și 
care să excludă SSIG de la aplicarea 
normelor privind piața;

3. invită Comisia să faciliteze aplicarea 
normelor UE prin clarificarea criteriilor 
privind compatibilitatea ajutoarelor de 
stat pentru serviciile sociale de interes 
general (SSIG) și achizițiile publice cu 
piața internă;

Or. en

Amendamentul 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Punctul 3 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să prezinte propuneri 
legislative precise care să definească 
serviciile sociale de interes general (SSIG)
mai curând pe baza drepturilor 
fundamentale decât a perspectivelor 
economice, care să consolideze principiile 
subsidiarității și autoguvernării locale și 
care să excludă SSIG de la aplicarea 
normelor privind piața;

3. invită Comisia să prezinte propuneri 
legislative precise în temeiul articolului 
14, al Protocolului nr. 26 și în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale, care să respecte principiul 
subsidiarității definit în tratate și care să 
prevină intruziunea normelor UE privind 
piața care împiedică prerogativelor 
autorităților statelor membre, în special 
ale autorităților locale și regionale, în 
ceea ce privește furnizarea de servicii de 
interes general (SIG) și, mai ales, care le 
apără rolul de furnizare de servicii sociale 
de interes general (SSIG);

Or. en

Amendamentul 19

Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să prezinte propuneri 
legislative precise care să definească 
serviciile sociale de interes general (SSIG) 
mai curând pe baza drepturilor 
fundamentale decât a perspectivelor 
economice, care să consolideze principiile 
subsidiarității și autoguvernării locale și 
care să excludă SSIG de la aplicarea 
normelor privind piața;

3. invită Comisia să prezinte urgent 
propuneri legislative precise care să 
definească serviciile sociale de interes 
general (SSIG) mai curând pe baza 
drepturilor fundamentale decât a 
perspectivelor economice, care să 
consolideze principiile subsidiarității și 
autoguvernării locale și care să excludă 
SSIG de la aplicarea normelor privind 
piața; atrage atenția asupra dialogului 
lung în curs cu părțile interesate cu 
privire la acest aspect și invită Comisia să 
treacă în sfârșit la acțiune;

Or. en
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Amendamentul 20
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să prezinte propuneri 
legislative precise care să definească 
serviciile sociale de interes general (SSIG) 
mai curând pe baza drepturilor 
fundamentale decât a perspectivelor 
economice, care să consolideze principiile 
subsidiarității și autoguvernării locale și 
care să excludă SSIG de la aplicarea 
normelor privind piața;

3. invită Comisia să prezinte propuneri 
legislative precise care să definească 
serviciile sociale de interes general (SSIG) 
mai curând pe baza drepturilor 
fundamentale decât a perspectivelor 
economice, asigurând astfel accesul 
universal pentru toți europenii și 
garantând o calitate superioară a SSIG, 
care să consolideze principiile 
subsidiarității și autoguvernării locale și 
care să excludă SSIG de la aplicarea 
normelor privind piața;

Or. en

Amendamentul 21

Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să încurajeze și să 
sprijine furnizarea de servicii sociale de 
interes general de către întreprinderi din 
economia socială;

Or. en

Amendamentul 22
Jürgen Creutzmann

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

3a. invită Comisia să protejeze principiul 
subsidiarității și să se abțină de la a 
propune o directivă privind concesiunile, 
date fiind diferențele culturale 
substanțiale dintre statele membre în acest 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 23
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită includerea unei clauze sociale 
obligatorii în toate actele legislative 
relevante referitoare la piața unică pentru 
a se garanta că normele privind 
concurența respectă drepturile 
fundamentale și pentru a proteja și a 
sprijini dreptul la acțiune colectivă și 
dreptul la grevă în contextul celor patru 
libertăți; solicită înființarea unei camere 
sociale speciale a CEJ, cu judecători 
specializați în dreptul muncii și în dreptul 
social;

4. solicită Comisiei să se asigure, în 
conformitate cu propunerea 29, că 
drepturile fundamentale și aplicarea lor 
adecvată sunt luate în considerare în toate 
actele legislative privind piața unică;

Or. en

Amendamentul 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită includerea unei clauze sociale 
obligatorii în toate actele legislative 

4. solicită respectarea articolului 9 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
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relevante referitoare la piața unică pentru 
a se garanta că normele privind 
concurența respectă drepturile 
fundamentale și pentru a proteja și a 
sprijini dreptul la acțiune colectivă și 
dreptul la grevă în contextul celor patru 
libertăți; solicită înființarea unei camere 
sociale speciale a CEJ, cu judecători 
specializați în dreptul muncii și în dreptul 
social;

Europene în toate propunerile legislative, 
în special în ceea ce privește promovarea 
unui nivel ridicat de ocupare a forței de 
muncă, garantarea unei protecții sociale 
adecvate și combaterea excluziunii 
sociale, precum și respectarea obiectivelor 
Uniunii în materie de creștere și locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 25

Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită includerea unei clauze sociale 
obligatorii în toate actele legislative 
relevante referitoare la piața unică pentru a 
se garanta că normele privind concurența 
respectă drepturile fundamentale și pentru 
a proteja și a sprijini dreptul la acțiune 
colectivă și dreptul la grevă în contextul 
celor patru libertăți; solicită înființarea 
unei camere sociale speciale a CEJ, cu 
judecători specializați în dreptul muncii și 
în dreptul social;

4. solicită includerea unei clauze sociale 
obligatorii în toate actele legislative 
relevante referitoare la piața unică pentru a 
se garanta că normele privind concurența 
nu încalcă drepturile fundamentale și 
pentru a proteja și a sprijini toate 
drepturile fundamentale, inclusiv dreptul 
la acțiune colectivă și dreptul la grevă în 
contextul celor patru libertăți; invită CEJ 
să evalueze posibilitatea de a înființa o 
cameră socială specială a CEJ, cu 
judecători specializați în dreptul muncii și 
în dreptul social; invită CEJ să depună 
eforturi pentru a face ca procedurile sale 
să fie mai transparente, în special în ceea 
ce privește numirea judecătorilor și 
distribuirea cauzelor; subliniază faptul că, 
pentru a garanta respectarea drepturilor 
prevăzute în Carta drepturilor 
fundamentale, este nevoie să se analizeze 
impactul social nu doar al întregii 
legislații propuse, ci și al legislației deja 
adoptate;
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Or. en

Amendamentul 26
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită includerea unei clauze sociale 
obligatorii în toate actele legislative 
relevante referitoare la piața unică pentru a 
se garanta că normele privind concurența 
respectă drepturile fundamentale și pentru 
a proteja și a sprijini dreptul la acțiune 
colectivă și dreptul la grevă în contextul 
celor patru libertăți; solicită înființarea unei 
camere sociale speciale a CEJ, cu 
judecători specializați în dreptul muncii și 
în dreptul social;

4. regretă absența unor evaluări serioase 
privind impactul social pe baza noii 
clauze sociale orizontale prevăzute la 
articolul 9 din Tratatul de la Lisabona; 
solicită includerea unei clauze sociale 
obligatorii în toate actele legislative 
relevante referitoare la piața unică pentru a 
se garanta că politicile UE și mai ales 
normele privind concurența contribuie la 
progresul social, respectă drepturile 
fundamentale și pentru a proteja și a 
sprijini dreptul la acțiune colectivă și 
dreptul la grevă în contextul celor patru 
libertăți; solicită înființarea unei camere 
sociale speciale a CEJ, cu judecători
specializați în dreptul muncii și în dreptul 
social; consideră, în acest sens, că 
propunerea 29 trebuie completată;

Or. en

Amendamentul 27
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită includerea unei clauze sociale 
obligatorii în toate actele legislative 
relevante referitoare la piața unică pentru 
a se garanta că normele privind 
concurența respectă drepturile 
fundamentale și pentru a proteja și a 
sprijini dreptul la acțiune colectivă și 

4. solicită includerea unei clauze sociale 
orizontale obligatorii sub formă de 
dispoziții care să garanteze explicit că 
libertățile economice respectă drepturile 
sociale fundamentale, acordând prioritate 
drepturilor sociale fundamentale în caz de 
conflict și care să protejeze și să sprijine 
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dreptul la grevă în contextul celor patru 
libertăți; solicită înființarea unei camere 
sociale speciale a CEJ, cu judecători 
specializați în dreptul muncii și în dreptul 
social;

dreptul la acțiune colectivă și dreptul la 
grevă; solicită înființarea unei camere 
sociale speciale a CEJ, cu judecători 
specializați în dreptul muncii și în dreptul 
social;

Or. en

Amendamentul 28
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită includerea unei clauze sociale 
obligatorii în toate actele legislative 
relevante referitoare la piața unică pentru a 
se garanta că normele privind concurența 
respectă drepturile fundamentale și pentru 
a proteja și a sprijini dreptul la acțiune 
colectivă și dreptul la grevă în contextul 
celor patru libertăți; solicită înființarea unei 
camere sociale speciale a CEJ, cu 
judecători specializați în dreptul muncii și 
în dreptul social;

4. solicită includerea unei clauze de 
progres social în Tratatul de la Lisabona 
și a unei clauze sociale obligatorii în toate 
actele legislative relevante referitoare la 
piața unică pentru a se garanta că drepturile 
fundamentale nu sunt subminate de 
normele privind concurența și că acestea 
protejează și sprijină dreptul la acțiune 
colectivă și dreptul la grevă în contextul 
celor patru libertăți; solicită înființarea unei 
camere sociale speciale a CEJ, cu 
judecători specializați în dreptul muncii și 
în dreptul social;

Or. en

Amendamentul 29
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită includerea unei clauze sociale 
obligatorii în toate actele legislative 
relevante referitoare la piața unică pentru a 
se garanta că normele privind concurența 
respectă drepturile fundamentale și pentru 
a proteja și a sprijini dreptul la acțiune 

4. solicită includerea unei clauze sociale 
obligatorii în toate actele legislative 
relevante referitoare la piața unică pentru a 
se garanta că normele privind concurența 
respectă drepturile fundamentale și pentru 
a garanta și a sprijini dreptul la negocieri 
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colectivă și dreptul la grevă în contextul 
celor patru libertăți; solicită înființarea unei 
camere sociale speciale a CEJ, cu 
judecători specializați în dreptul muncii și 
în dreptul social;

colective, dreptul la grevă și dreptul de 
asociere liberă în contextul celor patru 
libertăți; solicită înființarea unei camere 
sociale speciale a CEJ, cu judecători 
specializați în dreptul muncii și în dreptul 
social;

Or. en

Amendamentul 30
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută angajamentul Comisiei în ceea 
ce privește dezvoltarea unei rețele 
transeuropene de transport din 
propunerea 26 și în ceea ce privește 
infrastructurile energetice din propunerea 
27, dar consideră că Comisia, a cărei 
sarcină este să definească și să apere 
interesul european general, trebuie să se 
angajeze să acționeze, ca prioritate și în 
conformitate cu dreptul său de inițiativă, 
în numele Uniunii în acele domenii în 
care are competențe partajate sau 
competența de a coordona acțiunile 
statelor membre, în loc să se mulțumească  
să fixeze limite pentru acțiunile 
întreprinse de actorii statali sau de pe 
piață;

Or. en

Amendamentul 31
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. insistă, având în vedere noua strategie 
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a Comisiei pentru aplicarea cu eficacitate 
a Cartei drepturilor fundamentale 
(propunerea 29) și dezbaterea privind 
modificările ulterioare aduse tratatului  în 
contextul următoarei runde de extinderi, 
asupra introducerii unei clauze de progres 
social în legislația primară a UE în care 
să se prevadă că drepturile fundamentale 
în general și dreptul la grevă și la acțiuni 
sindicale, dreptul la negocieri colective 
etc. au întotdeauna prevalență asupra 
„libertăților fundamentale” ale pieței 
interne;

Or. en

Amendamentul 32
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută propunerea 29 și voința 
Comisiei de a pune în aplicare Carta 
drepturilor fundamentale și clauza socială 
(articolul 9 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene); insistă 
ca aceste măsuri să fie efective; cere ca 
impactul social al oricărui act legislativ să 
nu fie analizat exclusiv de Comisie, ci să 
se solicite și avizul Parlamentului, al altor 
instituții europene și al partenerilor 
sociali;

Or. en

Amendamentul 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 4d (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută propunerea de decizie privind 
instituirea unui program de acțiuni 
pentru spectrul european de frecvențe 
radio, în special eliberarea până în 2013 a 
benzii de 800MHz provenită din 
dividendul digital pentru a permite 
acoperirea cu bandă largă a zonelor 
rurale și accesul la internet de mare viteză 
pentru toți cetățenii;

Or. en

Amendamentul 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită revizuirea Directivei privind 
detașarea lucrătorilor (Directiva 96/71/CE) 
pentru a proteja standardele de muncă și 
sistemele de relații industriale ale statelor 
membre, inclusiv negocierea colectivă și 
diferitele forme de acțiune colectivă, și 
pentru a sprijini principiul plății egale 
pentru muncă de valoare egală în locul 
simplei menționări a ratelor minime;

5. salută inițiativa legislativă anunțată 
referitoare la transpunerea Directivei 
privind detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE) pentru a asigura respectarea 
drepturilor lucrătorilor detașați și a 
clarifica obligațiile autorităților naționale 
și ale întreprinderilor; solicită statelor 
membre să remedieze deficiențele apărute 
în ceea ce privește transpunerea și 
punerea în executare a directivei 
(Directiva 96/71/CE);

Or. en

Amendamentul 35
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită revizuirea Directivei privind 
detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE1) pentru a proteja standardele de 
muncă și sistemele de relații industriale ale 
statelor membre, inclusiv negocierea 
colectivă și diferitele forme de acțiune 
colectivă, și pentru a sprijini principiul 
plății egale pentru muncă de valoare egală 
în locul simplei menționări a ratelor 
minime;

5. solicită revizuirea transpunerii 
Directivei privind detașarea lucrătorilor 
(Directiva 96/71/CE2), în conformitate cu 
propunerea 30, pentru a proteja 
standardele de muncă și sistemele de relații 
industriale ale statelor membre, inclusiv 
negocierea colectivă și diferitele forme de 
acțiune colectivă, și pentru a sprijini 
principiul plății egale pentru muncă de 
valoare egală;

Or. en

Amendamentul 36
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită revizuirea Directivei privind 
detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE1) pentru a proteja standardele de 
muncă și sistemele de relații industriale ale 
statelor membre, inclusiv negocierea 
colectivă și diferitele forme de acțiune 
colectivă, și pentru a sprijini principiul 
plății egale pentru muncă de valoare 
egală în locul simplei menționări a ratelor 
minime;

5. solicită revizuirea Directivei privind 
detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE1) pentru a proteja standardele de 
muncă și sistemele de relații industriale ale 
statelor membre, inclusiv negocierea 
colectivă și diferitele forme de acțiune 
colectivă;

Or. en

Amendamentul 37
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 5 

                                               
1 JO L 18, 21.1.1997, p. 1.
2 JO L 18, 21.1.1997, p. 1.
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită revizuirea Directivei privind 
detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE1) pentru a proteja standardele de 
muncă și sistemele de relații industriale ale 
statelor membre, inclusiv negocierea 
colectivă și diferitele forme de acțiune 
colectivă, și pentru a sprijini principiul 
plății egale pentru muncă de valoare egală 
în locul simplei menționări a ratelor 
minime;

5. consideră că propunerea 30 nu acoperă 
o sferă suficient de largă și solicită 
revizuirea Directivei privind detașarea 
lucrătorilor (Directiva 96/71/CE1) pentru a 
proteja standardele de muncă și sistemele 
de relații industriale ale statelor membre, 
inclusiv negocierea colectivă și diferitele 
forme de acțiune colectivă, și pentru a 
sprijini principiul plății egale pentru muncă 
de valoare egală în locul simplei 
menționări a ratelor minime;

Or. en

Amendamentul 38
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită revizuirea Directivei privind 
detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE1) pentru a proteja standardele de 
muncă și sistemele de relații industriale ale 
statelor membre, inclusiv negocierea 
colectivă și diferitele forme de acțiune 
colectivă, și pentru a sprijini principiul 
plății egale pentru muncă de valoare egală 
în locul simplei menționări a ratelor
minime;

5. solicită revizuirea Directivei privind 
detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE1) pentru a proteja sistemele de 
relații industriale ale statelor membre și a 
restabili respectarea cadrului de 
reglementare care fixează standardele de 
muncă și condițiile de muncă în țara în 
care este desfășurată munca, inclusiv 
negocierea colectivă și diferitele forme de 
acțiune colectivă, și pentru a sprijini 
principiul plății egale pentru muncă de 
valoare egală în locul simplei menționări a 
standardelor minime;

Or. en

Amendamentul 39
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită revizuirea Directivei privind 
detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE1) pentru a proteja standardele de 
muncă și sistemele de relații industriale ale 
statelor membre, inclusiv negocierea 
colectivă și diferitele forme de acțiune 
colectivă, și pentru a sprijini principiul 
plății egale pentru muncă de valoare egală 
în locul simplei menționări a ratelor 
minime;

5. solicită revizuirea Directivei privind 
detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE1) pentru a proteja standardele de 
muncă și sistemele de relații industriale ale 
statelor membre, inclusiv negocierea 
colectivă și diferitele forme de acțiune 
colectivă, și pentru a sprijini principiul 
plății egale pentru muncă egală în același 
loc de muncă, în conformitate cu 
dispozițiile articolelor 18 și 157 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în locul simplei menționări a 
ratelor minime;

Or. en

Amendamentul 40

Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită revizuirea Directivei privind 
detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE1) pentru a proteja standardele de 
muncă și sistemele de relații industriale ale 
statelor membre, inclusiv negocierea 
colectivă și diferitele forme de acțiune 
colectivă, și pentru a sprijini principiul 
plății egale pentru muncă de valoare egală 
în locul simplei menționări a ratelor 
minime;

5. solicită revizuirea vizată a Directivei 
privind detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE1) pentru a proteja standardele de 
muncă și sistemele de relații industriale ale 
statelor membre, inclusiv negocierea 
colectivă și diferitele forme de acțiune 
colectivă, și pentru a sprijini principiul 
plății egale pentru muncă de valoare egală 
în același loc de muncă în locul simplei 
menționări a ratelor minime; cere ca 
întreaga legislație relevantă să respecte 
faptul că standardele de muncă sunt 
definite în raport cu locul de muncă;

Or. en
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Amendamentul 41
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită revizuirea Directivei privind 
detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE1) pentru a proteja standardele de 
muncă și sistemele de relații industriale ale 
statelor membre, inclusiv negocierea 
colectivă și diferitele forme de acțiune 
colectivă, și pentru a sprijini principiul 
plății egale pentru muncă de valoare egală 
în locul simplei menționări a ratelor 
minime;

5. solicită revizuirea Directivei privind 
detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE1) pentru a proteja standardele de 
muncă și sistemele de relații industriale ale 
statelor membre, inclusiv negocierea 
colectivă și diferitele forme de acțiune 
colectivă, și pentru a sprijini principiul 
plății egale pentru muncă de valoare egală 
în același loc de muncă sau în aceeași 
locație în locul simplei menționări a ratelor 
minime;

Or. en

Amendamentul 42
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită revizuirea Directivei privind 
detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE1) pentru a proteja standardele de 
muncă și sistemele de relații industriale ale 
statelor membre, inclusiv negocierea 
colectivă și diferitele forme de acțiune 
colectivă, și pentru a sprijini principiul 
plății egale pentru muncă de valoare egală 
în locul simplei menționări a ratelor 
minime;

5. solicită revizuirea Directivei privind 
detașarea lucrătorilor (Directiva 
96/71/CE1) pentru a proteja standardele de 
muncă și sistemele de relații industriale ale 
statelor membre, inclusiv negocierea 
colectivă și diferitele forme de acțiune 
colectivă, și pentru a sprijini principiul 
plății egale pentru muncă de valoare egală 
în același loc de muncă în locul simplei 
menționări a ratelor minime, pentru a 
încuraja mobilitatea transfrontalieră a 
lucrătorilor și schimburile de experiență 
și de bune practici;

Or. en
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Amendamentul 43

Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să demareze o 
examinare extinsă a fenomenului de 
„dumping social” în materie de salarizare 
și condiții de muncă în interiorul pieței 
interne; subliniază că partenerii sociali și 
autoritățile naționale de inspecția muncii 
trebuie să joace un rol esențial în această 
examinare; se așteaptă din partea 
Comisiei să propună noi acțiuni juridice 
sau măsuri suplimentare de 
implementare, dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 44
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. salută propunerile 32 și 35 privind 
recunoașterea calificărilor și validarea 
experienței dobândite; cere ca acest fapt 
să fie integrat în Cadrul european al 
calificărilor și să fie luat în calcul în 
acordurile colective ale sectoarelor și/sau 
întreprinderilor, în conformitate cu 
procedurile din fiecare stat membru;

Or. en
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Amendamentul 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că orice reformă a sistemelor
de pensii din cadrul celui de al doilea 
pilon ar trebui să vizeze consolidarea și 
completarea primului pilon, care 
garantează pensii adecvate; reamintește 
Comisiei că multe state membre au un 
sistem în cadrul primului pilon care 
funcționează foarte bine; îndeamnă 
Comisia să ia act de acest lucru și să 
utilizeze aceste exemple ca elemente de 
referință pentru întreaga UE;

6. consideră că sistemele de pensii ar trebui 
să fie în continuare reglementate la nivel 
național conform principiului 
subsidiarității; invită totuși statele 
membre să își coordoneze mai eficient 
politicile în materie de pensii și să facă 
schimburi de bune practici la nivel 
european pentru a face față provocărilor 
financiare și demografice comune; invită 
Comisia și statele membre să avanseze cu 
îmbunătățirea transferabilității pensiilor
pentru lucrătorii mobili din UE;

Or. en

Amendamentul 46
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că orice reformă a sistemelor 
de pensii din cadrul celui de al doilea pilon 
ar trebui să vizeze consolidarea și 
completarea primului pilon, care 
garantează pensii adecvate; reamintește 
Comisiei că multe state membre au un 
sistem în cadrul primului pilon care 
funcționează foarte bine; îndeamnă 
Comisia să ia act de acest lucru și să 
utilizeze aceste exemple ca elemente de 
referință pentru întreaga UE;

6. accentuează faptul că orice reformă a 
sistemelor de pensii din cadrul celui de al 
doilea pilon ar trebui să fie de competența 
statelor membre și să vizeze consolidarea 
și completarea primului pilon, care 
garantează pensii adecvate; reamintește 
Comisiei că multe state membre au un 
sistem în cadrul primului pilon care 
funcționează foarte bine; îndeamnă 
Comisia să ia act de acest lucru și să 
utilizeze aceste exemple ca elemente de 
referință pentru întreaga UE;

Or. en
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Amendamentul 47

Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că orice reformă a sistemelor 
de pensii din cadrul celui de al doilea pilon 
ar trebui să vizeze consolidarea și 
completarea primului pilon, care
garantează pensii adecvate; reamintește 
Comisiei că multe state membre au un 
sistem în cadrul primului pilon care 
funcționează foarte bine; îndeamnă 
Comisia să ia act de acest lucru și să 
utilizeze aceste exemple ca elemente de 
referință pentru întreaga UE;

6. consideră că orice reformă a sistemelor 
de pensii din cadrul celui de al doilea pilon 
ar trebui să vizeze consolidarea și 
completarea primului pilon, care 
garantează pensii adecvate; reamintește 
Comisiei că multe state membre au un 
sistem în cadrul primului pilon care 
funcționează foarte bine; îndeamnă 
Comisia să ia act de acest lucru și să 
utilizeze aceste exemple ca elemente de 
referință pentru întreaga UE; subliniază 
faptul că criza economică, schimbările 
demografice și problemele întâmpinate de 
lucrătorii mobili nu trebuie folosite ca 
pretext pentru a pune sub semnul 
întrebării supremația și importanța 
primului pilon al drepturilor de pensie, în 
special în ceea ce privește prevenirea 
sărăciei;

Or. en

Amendamentul 48
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că orice reformă a sistemelor 
de pensii din cadrul celui de al doilea pilon 
ar trebui să vizeze consolidarea și 
completarea primului pilon, care 
garantează pensii adecvate; reamintește 
Comisiei că multe state membre au un 
sistem în cadrul primului pilon care 

6. consideră că orice reformă a sistemelor 
de pensii din cadrul celui de al doilea pilon 
ar trebui să vizeze consolidarea și 
completarea primului pilon, care 
garantează pensii adecvate; reamintește 
Comisiei că multe state membre au un 
sistem în cadrul primului pilon care 
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funcționează foarte bine; îndeamnă 
Comisia să ia act de acest lucru și să 
utilizeze aceste exemple ca elemente de 
referință pentru întreaga UE;

funcționează foarte bine; îndeamnă 
Comisia să ia act de acest lucru și să 
utilizeze aceste exemple ca elemente de 
referință pentru întreaga UE; solicită 
Comisiei să evalueze necesitatea unor 
norme diferite care afectează fondurile de 
pensie și necesitatea îmbunătățirii 
transferabilității pensiilor, inclusiv 
transferabilitatea pensiilor corporative la 
schimbarea angajatorilor; invită Comisia 
să consolideze reglementările privind 
transparența sistemelor de pensii, 
strategiile lor de investiții și solvabilitatea, 
implicând în acest proces partenerii 
sociali într-un stadiu precoce;

Or. en

Amendamentul 49
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că orice reformă a sistemelor 
de pensii din cadrul celui de al doilea pilon 
ar trebui să vizeze consolidarea și 
completarea primului pilon, care 
garantează pensii adecvate; reamintește 
Comisiei că multe state membre au un 
sistem în cadrul primului pilon care 
funcționează foarte bine; îndeamnă 
Comisia să ia act de acest lucru și să 
utilizeze aceste exemple ca elemente de 
referință pentru întreaga UE;

6. consideră că orice reformă a sistemelor 
de pensii din cadrul celui de al doilea pilon 
ar trebui să vizeze consolidarea și 
completarea primului pilon, care 
garantează pensii adecvate; consideră, de 
asemenea, că este important să se ofere 
stimulente fiscale pentru utilizarea celui 
de-al treilea pilon, care nu ar trebui să fie 
considerat ca o alternativă la ceilalți doi 
piloni; reamintește Comisiei că multe state 
membre au un sistem în cadrul primului 
pilon care funcționează foarte bine; 
îndeamnă Comisia să ia act de acest lucru 
și să utilizeze aceste exemple ca elemente 
de referință pentru întreaga UE;

Or. en
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Amendamentul 50
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că orice reformă a sistemelor 
de pensii din cadrul celui de al doilea pilon 
ar trebui să vizeze consolidarea și 
completarea primului pilon, care 
garantează pensii adecvate; reamintește 
Comisiei că multe state membre au un 
sistem în cadrul primului pilon care 
funcționează foarte bine; îndeamnă 
Comisia să ia act de acest lucru și să 
utilizeze aceste exemple ca elemente de 
referință pentru întreaga UE;

6. consideră că orice reformă a sistemelor 
de pensii din cadrul celui de al doilea pilon 
ar trebui să vizeze consolidarea și 
completarea primului pilon, care 
garantează pensii adecvate; reamintește 
Comisiei că multe state membre au un 
sistem în cadrul primului pilon care 
funcționează foarte bine și că rolul 
acestuia ar trebui garantat și nu subminat 
prin mijloace indirecte; îndeamnă Comisia 
să ia act de acest lucru și să utilizeze aceste 
exemple ca elemente de referință pentru 
întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 51
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. aduce o critică fermă orientării 
Comisiei potrivit căreia sistemele 
finanțate prin capitalizare ar trebui 
încurajate prin „consolidarea pieței 
interne a pensiilor” - nu numai pentru 
sistemele de pensii ocupaționale, ci și 
pentru un număr mare de diferite fonduri 
private de pensii, asigurări de viață etc. -
și care se va reflecta, fără îndoială, în 
propunerea de revizuire a Directivei 
privind instituțiile pentru furnizarea de 
pensii ocupaționale (IFPO); critică 
energic faptul că Directiva IFPO a 
deschis concurenței furnizarea de servicii 
pentru sistemele de pensii ocupaționale și 
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a liberalizat puternic cerințele privind 
reglementarea prudențială;

Or. en

Amendamentul 52
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. pledează în favoarea unei reintegrări 
progresive a activelor sănătoase ale 
sistemelor finanțate prin capitalizare în 
sistemele publice de pensii - așa cum s-a 
procedat în Argentina - în scopul măririi 
redistribuirii, pentru a promova obiectivul 
dublu de a evita sărăcia persoanelor în 
vârstă și de a menține standarde de viață 
în ceea ce privește elementele legate de 
venituri ale sistemelor de pensii;

Or. en

Amendamentul 53
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. invită Comisia să revizuiască 
directivele privind achizițiile publice 
pentru a permite statelor membre să 
adopte și să implementeze standarde 
economice și sociale mai înalte la nivel 
național sau local;

Or. en
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Amendamentul 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să dezvolte o strategie 
autentică de restructurare care să implice 
toate părțile interesate, inclusiv lucrătorii 
și reprezentanții lor; este de părere că 
procedurile de informare și de consultare 
vizează toate domeniile de activitate ale 
unei întreprinderi, deciziile și alegerile 
sale strategice, precum și anticiparea 
impactului acestora asupra locurilor de 
muncă;

7. invită Comisia să lanseze o consultare 
cu partenerii sociali  pentru a crea un 
mecanism european pentru anticiparea 
restructurării industriale, astfel încât 
resursele să poată fi redirecționate mai 
eficient către sectoarele emergente și să li 
se poată oferi angajaților oportunități noi 
mai multe și mai bune;

Or. en

Amendamentul 55
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să dezvolte o strategie 
autentică de restructurare care să implice
toate părțile interesate, inclusiv lucrătorii și 
reprezentanții lor; este de părere că 
procedurile de informare și de consultare 
vizează toate domeniile de activitate ale 
unei întreprinderi, deciziile și alegerile 
sale strategice, precum și anticiparea 
impactului acestora asupra locurilor de 
muncă;

7. invită Comisia să examineze strategia 
de restructurare în conformitate cu 
propunerea 32 astfel încât toate părțile 
interesate, inclusiv lucrătorii și 
reprezentanții lor, să fie implicate activ în 
consultare; este de părere că, în cadrul 
strategiei de restructurare, procedurile de 
informare și de consultare trebuie să vizeze 
în special anticiparea impactului potențial 
al deciziilor societății asupra locurilor de 
muncă, garantând în același timp că 
informațiile sensibile sunt ținute secret 
față de concurenți;

Or. en
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Amendamentul 56
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să dezvolte o strategie 
autentică de restructurare care să implice 
toate părțile interesate, inclusiv lucrătorii 
și reprezentanții lor; este de părere că 
procedurile de informare și de consultare 
vizează toate domeniile de activitate ale 
unei întreprinderi, deciziile și alegerile sale 
strategice, precum și anticiparea impactului 
acestora asupra locurilor de muncă;

7. solicită o strategie autentică de 
restructurare; prin urmare, salută 
propunerea 32 și solicită Comisiei să 
includă în consultare propuneri pentru un 
cod de conduită care să garanteze 
dialogul social, anticiparea și 
comunicarea promptă, implicarea mai 
multor părți interesate, tranziții 
profesionale pentru toți, luarea în 
considerare a schimbării și a ocupării 
forței de muncă din perspectiva sănătății;
este de părere că procedurile de informare 
și de consultare vizează toate domeniile de 
activitate ale unei întreprinderi, deciziile și 
alegerile sale strategice, precum și 
anticiparea impactului acestora asupra 
locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 57
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să dezvolte o strategie 
autentică de restructurare care să implice 
toate părțile interesate, inclusiv lucrătorii și 
reprezentanții lor; este de părere că 
procedurile de informare și de consultare 
vizează toate domeniile de activitate ale 
unei întreprinderi, deciziile și alegerile sale 
strategice, precum și anticiparea impactului 
acestora asupra locurilor de muncă;

7. invită Comisia să dezvolte o strategie 
autentică de restructurare care să implice 
toate părțile interesate, inclusiv lucrătorii și 
reprezentanții lor; este de părere că 
procedurile de informare și de consultare 
vizează toate domeniile de activitate ale 
unei întreprinderi, deciziile și alegerile sale
strategice, precum și anticiparea impactului 
acestora asupra locurilor de muncă;
consideră că această implicare ar trebui 
să se extindă la toate inițiativele politice și 
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legislative ale Actului privind piața unică;

Or. en

Amendamentul 58
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. este de părere că strategia privind 
piața unică ar trebui să consolideze 
bunăstarea socială și drepturile 
lucrătorilor și să asigure condiții de 
muncă echitabile pentru toți europenii; 

Or. en

Amendamentul 59
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. observă voința Comisiei de a sprijini 
mai eficient dialogul social și de a 
îmbunătăți transparența deciziilor și 
democrația; subliniază necesitatea de a 
sprijini această disponibilitate cu inițiative 
concrete; solicită dezvoltarea comitetelor 
europene de întreprindere și sprijinirea 
creării unor comitete comune în 
sectoarele industriale care sunt pregătite 
să trateze probleme legate de investiții în 
restructurarea economică;

Or. en
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Amendamentul 60
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. salută intenția Comisiei de a revizui 
Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (2005/36/CE2) și 
introducerea unui card profesional care să 
conțină, cel puțin, informații referitoare la 
calificări, experiența profesională și plata 
taxelor, cu respectarea normelor privind 
protecția datelor cu caracter personal; 
propune să se analizeze posibilitatea 
combinării pașaportului competențelor și a 
cardului profesional, astfel încât la nivelul 
UE să existe un card unic și uniform;

8. salută intenția Comisiei de a revizui 
Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (2005/36/CE) și 
introducerea unui card profesional care să 
conțină, cel puțin, informații referitoare la 
calificări, experiența profesională și plata 
taxelor, cu respectarea normelor privind 
protecția datelor cu caracter personal; 
propune să se analizeze posibilitatea 
combinării pașaportului competențelor și a 
cardului profesional, astfel încât la nivelul 
UE să existe un card unic și uniform;
subliniază potențialul unui card 
profesional în combaterea economiei 
subterane/muncii nedeclarate în Europa;

Or. en

Amendamentul 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. salută intenția Comisiei de a revizui 
Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (2005/36/CE2) și 
introducerea unui card profesional care să 
conțină, cel puțin, informații referitoare la 
calificări, experiența profesională și plata 
taxelor, cu respectarea normelor privind 
protecția datelor cu caracter personal; 
propune să se analizeze posibilitatea 
combinării pașaportului competențelor și a 
cardului profesional, astfel încât la nivelul 
UE să existe un card unic și uniform;

8. salută intenția Comisiei de a revizui 
Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (2005/36/CE2) și 
de a lua în calcul introducerea unui card 
profesional care să poată conține, printre 
altele, informații referitoare la calificări, 
experiența profesională și plata taxelor, cu 
respectarea normelor privind protecția 
datelor cu caracter personal; propune să se 
analizeze posibilitatea combinării 
pașaportului competențelor și a cardului 
profesional, astfel încât la nivelul UE să 
existe un card unic și uniform;
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Or. en

Amendamentul 62
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. salută crearea cardului „Tineretul în 
mișcare” pentru a îmbunătăți condițiile de 
studiu, de formare și de angajare în 
străinătate ale tinerilor; subliniază faptul 
că această inițiativă nu este deloc 
suficientă pentru a combate nivelul 
alarmant al ratei șomajului în rândul 
tinerilor din Europa;

Or. en

Amendamentul 63
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. salută propunerile care sprijină 
potențialul de inovare al economiei sociale; 
atrage atenția asupra segmentului 
economiei sociale care cuprinde 
cooperative, societăți mutuale, asociații și 
fundații, ce are un rol extrem de prețios în 
generarea unei creșteri durabile și în 
crearea de locuri de muncă durabile, 
precum și în combaterea sărăciei și a 
excluderii;

9. salută propunerile care sprijină 
potențialul de inovare al economiei sociale; 
subliniază rezistența puternică la criza 
economică și socială a numeroase 
întreprinderi din economia socială, 
potențialul acestora de a democratiza 
economia, flexibilitatea lor în privința 
reacției la cererile în schimbare și 
capacitatea lor de a inova nu doar din 
perspectivă economică și ecologică, ci și 
socială; atrage atenția asupra segmentului 
economiei sociale care cuprinde 
cooperative, societăți mutuale, asociații și 
fundații, ce are un rol extrem de prețios în 
generarea unei creșteri durabile și în 
crearea de locuri de muncă durabile, 
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precum și în combaterea sărăciei și a 
excluderii; reamintește Comisiei că 
condițiile de concurență echitabile pentru 
actorii din economia socială trebuie 
garantate mai ales prin îmbunătățirea 
securității juridice în domeniul serviciilor 
de interes economic general (SIEG);

Or. en

Amendamentul 64
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. salută propunerile care sprijină 
potențialul de inovare al economiei sociale; 
atrage atenția asupra segmentului 
economiei sociale care cuprinde 
cooperative, societăți mutuale, asociații și 
fundații, ce are un rol extrem de prețios în 
generarea unei creșteri durabile și în 
crearea de locuri de muncă durabile, 
precum și în combaterea sărăciei și a 
excluderii;

9. salută propunerile care sprijină 
potențialul de inovare al economiei sociale 
și insistă ca piața internă să nu amenințe 
diversitatea entităților juridice; consideră 
că diversitatea modelelor de afaceri 
reprezentate, printre altele, prin 
cooperative și societăți mutuale este un 
bun comun care și-a dovedit rezistența în 
situații de criză și care ar trebui prețuit;
atrage atenția asupra segmentului 
economiei sociale care cuprinde 
cooperative, societăți mutuale, asociații și 
fundații, ce are un rol extrem de prețios în 
generarea unei creșteri durabile și în 
crearea de locuri de muncă durabile, 
precum și în combaterea sărăciei și a 
excluderii și solicită ca propunerea 37 să 
cuprindă un statut european pentru 
societățile mutuale și asociații;

Or. en

Amendamentul 65
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 9 
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. salută propunerile care sprijină 
potențialul de inovare al economiei sociale; 
atrage atenția asupra segmentului 
economiei sociale care cuprinde 
cooperative, societăți mutuale, asociații și 
fundații, ce are un rol extrem de prețios în 
generarea unei creșteri durabile și în 
crearea de locuri de muncă durabile, 
precum și în combaterea sărăciei și a 
excluderii;

9. salută propunerile care sprijină 
potențialul de inovare al economiei sociale; 
atrage atenția asupra segmentului 
economiei sociale care cuprinde 
cooperative, societăți mutuale, asociații și 
fundații, ce are un rol extrem de prețios în 
generarea unei creșteri durabile și în 
crearea de locuri de muncă durabile, 
precum și în combaterea sărăciei și a 
excluderii; solicită adoptarea unor măsuri 
pentru a crea statute europene distincte 
pentru fundații, societăți mutuale și 
asociații pentru a preveni insecuritatea 
juridică, pentru a facilita operațiunile 
transfrontaliere și a garanta că astfel de 
întreprinderi inovatoare și cu orientare 
socială sunt capabile să profite de 
potențialul lor economic și social pe piața 
unică;

Or. en

Amendamentul 66
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. salută propunerile care sprijină 
potențialul de inovare al economiei sociale; 
atrage atenția asupra segmentului 
economiei sociale care cuprinde 
cooperative, societăți mutuale, asociații și 
fundații, ce are un rol extrem de prețios în 
generarea unei creșteri durabile și în 
crearea de locuri de muncă durabile, 
precum și în combaterea sărăciei și a 
excluderii;

9. salută propunerile care sprijină 
potențialul de inovare al economiei sociale; 
atrage atenția asupra segmentului 
economiei sociale și ecologice care 
cuprinde cooperative, societăți mutuale, 
asociații și fundații, ce are un rol extrem de 
prețios în generarea unei creșteri durabile 
și în crearea de locuri de muncă durabile, 
precum și în combaterea sărăciei și a 
excluderii;

Or. en
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Amendamentul 67
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită o mai bună integrare a 
economiei sociale în planurile naționale de 
acțiune elaborate sub auspiciile OMC în 
domeniul incluziunii sociale, precum și o 
promovare mai intensă a economiei sociale 
prin finanțări structurale și programe de 
inovare socială;

10. solicită o mai bună integrare a 
economiei sociale în planurile naționale de 
acțiune elaborate sub auspiciile OMC în 
domeniul incluziunii sociale, precum și o 
promovare mai intensă a economiei sociale 
prin finanțări structurale și programe de 
inovare socială; salută identificarea 
întreprinderilor din economia socială ca 
făcând parte din resursele economiei 
sociale de piață și solicită adoptarea unor 
măsuri pentru a îmbunătăți accesul 
transfrontalier al acestora și a le 
maximiza potențialul antreprenorial și 
ocupare a forței de muncă pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 68
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită o mai bună integrare a 
economiei sociale în planurile naționale de 
acțiune elaborate sub auspiciile OMC în 
domeniul incluziunii sociale, precum și o 
promovare mai intensă a economiei sociale 
prin finanțări structurale și programe de 
inovare socială;

10. solicită o mai bună integrare a 
economiei sociale în planurile naționale de 
acțiune elaborate sub auspiciile OMC în 
domeniul incluziunii sociale, precum și o 
promovare mai intensă a economiei sociale 
prin finanțări structurale și programe de 
inovare socială; propune, prin urmare, 
stabilirea unei cooperări strânse și a unor 
deliberări comune în cazul deciziilor 
Consiliilor EPSCO și ECOFIN;

Or. en



PE456.899v01-00 38/44 AM\854931RO.doc

RO

Amendamentul 69
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. salută propunerea Comisiei privind o 
consultare pe tema statutului societății 
cooperative europene având ca scop să o 
facă mai atractivă pentru antreprenori;

Or. en

Amendamentul 70
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 10b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10c. consideră că inițiativa privind 
antreprenoriatul social va fi mai eficace 
dacă are la bază definiții clare, precise și 
dacă se axează pe întreprinderile din 
economia socială, și anume 
întreprinderile care a) acordă întâietate 
persoanei și obiectivului social în relație 
cu capitalul, b) oferă participarea 
deschisă și voluntară ca membru, c) 
practică și încurajează controlul 
democratic de către membri, c) combină 
interesele membrilor/utilizatorilor și/sau 
interesul general, d) apără și aplică 
principiul solidarității și responsabilității, 
e) sunt administrate autonom, f) utilizează 
excedentele pentru îndeplinirea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă sau 
pentru a furniza servicii de interes pentru 
membri sau servicii de interes general 
(SIG);

Or. en
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Amendamentul 71
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 10c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10d. reamintește că, în rezoluția sa  
referitoare la economia socială, 
Parlamentul European a solicitat o mai 
bună recunoaștere a întreprinderilor din 
economia socială, inclusiv o integrare 
generalizată a conceptului în politicile 
UE, un dialog intensificat cu 
reprezentanți din economia socială, un 
sprijin mai bun și recunoaștere pentru 
întreprinderi în cadrul dialogului social; 
reamintește că, în aceeași rezoluție, 
Parlamentul European a solicitat ca 
registrele naționale să țină seama de 
întreprinderile din economia socială și, de 
asemenea, a solicitat statistici specifice 
privind activitatea întreprinderilor din 
economia socială;

Or. en

Amendamentul 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. salută inițiativa Comisiei de a consolida 
guvernanța întreprinderilor, cu scopul 
specific de a crește gradul de implicare a 
angajaților și de a spori transparența 
informațiilor furnizate de întreprinderi, 
inclusiv în ceea ce privește remunerarea 
cadrelor de conducere; solicită adoptarea 
unei abordări coerente care să includă 

11. salută inițiativa Comisiei de a consolida 
guvernanța întreprinderilor și 
responsabilitatea socială, în special 
promovarea participării angajaților la 
capitalul social, consolidarea 
angajamentului pe termen lung al 
acționarilor și o mai mare transparență; 
respinge totuși normele obligatorii pentru 
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fixarea unor standarde minime ridicate și 
promovarea drepturilor de informare și de 
consultare a angajaților și a 
reprezentanților acestora, precum și a 
drepturilor lor de participare la procesul 
decizional.

societăți în această privință;

Or. en

Amendamentul 73
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. salută inițiativa Comisiei de a 
consolida guvernanța întreprinderilor, cu 
scopul specific de a crește gradul de 
implicare a angajaților și de a spori 
transparența informațiilor furnizate de 
întreprinderi, inclusiv în ceea ce privește 
remunerarea cadrelor de conducere;
solicită adoptarea unei abordări coerente 
care să includă fixarea unor standarde 
minime ridicate și promovarea drepturilor 
de informare și de consultare a 
angajaților și a reprezentanților acestora, 
precum și a drepturilor lor de participare 
la procesul decizional.

11. salută propunerea 38 a Comisiei 
privind consultarea publică în vederea 
consolidării guvernanței întreprinderilor, 
cu scopul specific de a spori transparența
în aspectele sociale și de mediu și 
respectarea drepturilor omului și 
subliniază că o transparență sporită care 
ține seama de secretul comercial, bunele 
relații cu personalul și procesele de 
producție conforme cu dezvoltarea 
durabilă sunt la rândul lor în interesul 
întreprinderilor, al proprietarilor lor și al 
celor care investesc în ele;

Or. en

Amendamentul 74
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. salută inițiativa Comisiei de a 
consolida guvernanța întreprinderilor, cu 
scopul specific de a crește gradul de 
implicare a angajaților și de a spori 

11. salută angajamentul Comisiei de a 
consolida guvernanța întreprinderilor prin 
propunerea 38, cu scopul specific de a 
crește gradul de implicare a angajaților și 



AM\854931RO.doc 41/44 PE456.899v01-00

RO

transparența informațiilor furnizate de 
întreprinderi, inclusiv în ceea ce privește 
remunerarea cadrelor de conducere; 
solicită adoptarea unei abordări coerente 
care să includă fixarea unor standarde 
minime ridicate și promovarea drepturilor 
de informare și de consultare a angajaților 
și a reprezentanților acestora, precum și a 
drepturilor lor de participare la procesul 
decizional.

de a spori transparența informațiilor 
furnizate de întreprinderi, inclusiv în ceea 
ce privește remunerarea cadrelor de 
conducere; solicită adoptarea unei abordări 
coerente care să includă fixarea unor 
standarde minime ridicate, cum ar fi trepte 
de remunerare și limite maxime pentru 
manageri, pentru a contribui la un mai 
bun echilibru între acționari și angajați și 
pentru a oferi un stimulent bun pentru 
investițiile pe termen lung, și promovarea 
drepturilor de informare și de consultare a 
angajaților și a reprezentanților acestora, 
precum și a drepturilor lor de participare la 
procesul decizional;

Or. en

Amendamentul 75
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. salută inițiativa Comisiei de a consolida 
guvernanța întreprinderilor, cu scopul 
specific de a crește gradul de implicare a 
angajaților și de a spori transparența 
informațiilor furnizate de întreprinderi, 
inclusiv în ceea ce privește remunerarea 
cadrelor de conducere; solicită adoptarea 
unei abordări coerente care să includă 
fixarea unor standarde minime ridicate și 
promovarea drepturilor de informare și de 
consultare a angajaților și a 
reprezentanților acestora, precum și a 
drepturilor lor de participare la procesul 
decizional.

11. salută inițiativa Comisiei de a consolida 
guvernanța întreprinderilor, cu scopul 
specific de a crește gradul de implicare a 
angajaților și de a spori transparența 
informațiilor furnizate de întreprinderi, 
inclusiv în ceea ce privește remunerarea 
cadrelor de conducere; solicită adoptarea 
unei abordări coerente care să includă 
fixarea unor standarde minime ridicate și 
promovarea drepturilor de informare și de 
consultare a angajaților și a 
reprezentanților acestora, precum și a 
drepturilor lor de participare la procesul 
decizional; este de părere că funcționarea 
consiliilor de administrație și a organelor 
decizionale poate fi îmbunătățită prin 
includerea mai multor femei și mai 
multor persoane din medii diferite, cu 
experiență și roluri diferite și că, prin 
urmare, ar trebui adoptate măsuri pentru 
a asigura diversitatea în componența 
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acestor consilii și organe;

Or. en

Amendamentul 76
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. salută inițiativa Comisiei de a consolida 
guvernanța întreprinderilor, cu scopul 
specific de a crește gradul de implicare a 
angajaților și de a spori transparența 
informațiilor furnizate de întreprinderi, 
inclusiv în ceea ce privește remunerarea 
cadrelor de conducere; solicită adoptarea 
unei abordări coerente care să includă 
fixarea unor standarde minime ridicate și 
promovarea drepturilor de informare și de 
consultare a angajaților și a 
reprezentanților acestora, precum și a 
drepturilor lor de participare la procesul 
decizional.

11. salută inițiativa Comisiei de a consolida 
guvernanța întreprinderilor, cu scopul 
specific de a crește gradul de implicare a 
angajaților și de a spori transparența 
informațiilor furnizate de întreprinderi, 
inclusiv în ceea ce privește remunerarea 
cadrelor de conducere; solicită adoptarea 
unei abordări coerente care să includă 
fixarea printr-un regulament a unor 
standarde minime ridicate și promovarea 
drepturilor de informare și de consultare a 
angajaților și a reprezentanților acestora, 
precum și a drepturilor lor de participare la 
procesul decizional;

Or. en

Amendamentul 77
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază necesitatea de a adopta o 
politică industrială europeană ambițioasă 
cu obiectivul de a consolida economia 
reală și de a realiza tranziția către o 
economie mai inteligentă și mai durabilă;

Or. en
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Amendamentul 78
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 11b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. este de părere că guvernanța 
întreprinderilor trebuie să cuprindă 
adoptarea de practici de responsabilitate 
socială a întreprinderilor și promovarea 
de acțiuni pozitive;

Or. en

Amendamentul 79
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 11c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. invită Comisia să prezinte o 
propunere de „scut energetic” pentru 
familiile modeste;

Or. en

Amendamentul 80
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 11d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază că accesul grupurilor 
vulnerabile la serviciile bancare (cum ar 
fi ipotecile, dar nu neapărat astfel de 
servicii) este de maximă importanță și că 
orice inițiativă legislativă trebuie să țină 
seama de integrarea și protecția 
financiară și de informarea adecvată a 
consumatorilor.
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