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Amendamentul 1
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană, îndeosebi articolele 2 și 3 
alineatul (2), și Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, îndeosebi 
articolele 9, 14, 106, 151, 153 alineatul (l) 
literele (j) și (k), 159, 160 și 161 și 
Protocolul nr. 26 la acesta,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană, îndeosebi articolele 2 și 3 
alineatul (2), și Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, îndeosebi 
articolele 9, 14, 106, 151, 153 alineatul (l) 
literele (j) și (k), 159, 160, 161 și 345 și 
Protocolul nr. 26 la acesta,

Or. en

Amendamentul 2
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Referirea 5a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
European din 17 iunie 2010, concluziile 
Consiliului European din 
11 decembrie 2009 și concluziile șefilor de 
stat sau de guvern din zona euro din 
11 martie 2011 cu privire la impozitul pe 
tranzacțiile financiare,

Or. en

Amendamentul 3
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Referirea 8a (nouă)



PE460.966v01-00 4/136 AM\861496RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei (SEC(2010)1545) 
intitulat „Guide to the application of the 
European rules on state ai, public 
procurement and the internal market to 
services of general economic interest, and 
in particular to social services of general 
interest” (Ghid privind aplicarea 
normelor Uniunii Europene în materie de 
ajutoare de stat, achiziții publice și piață 
internă în cazul serviciilor de interes 
economic general și, în special, al 
serviciilor sociale de interes general),

Or. en

Amendamentul 4
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Referirea 8a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei intitulat „Guide to the 
application of the European rules on state 
aid, public procurement and the internal 
market to services of general economic 
interest, and in particular to social 
services of general interest” (Ghid privind 
aplicarea normelor Uniunii Europene în 
materie de ajutoare de stat, achiziții 
publice și piață internă în cazul serviciilor 
de interes economic general și, în special, 
al serviciilor sociale de interes general),

Or. en
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Amendamentul 5
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Referirea 10a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
Europene din 3 octombrie 2008 privind 
incluziunea activă a persoanelor excluse 
de pe piața muncii (C(2008))5737),

Or. en

Amendamentul 6
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Referirea 10b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
privind impozitarea sectorului financiar 
(COM(2010)0549), împreună cu 
documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei care o însoțește 
(SEC(2010)1166),

Or. en

Amendamentul 7
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Referirea 18a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul intitulat 
„Evaluarea dimensiunii sociale a 
Strategiei Europa 2020” elaborat de 
Comitetul pentru protecție socială 
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în 2011,

Or. en

Amendamentul 8
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Referirea 29a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
20 octombrie 2010 referitoare la criza 
financiară, economică și socială: 
recomandări privind inițiativele care 
trebuie luate1,

Or. en

Amendamentul 9
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Referirea 29b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
8 martie 2011 referitoare la finanțarea 
inovatoare la nivel global și european2,

Or. en

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0376.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0080.
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Amendamentul 10
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Referirea 29c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere adoptarea la data de 
10 martie 2011 a Declarației scrise 
privind crearea unor statute europene 
pentru societăți mutuale, asociații și 
fundații,

Or. en

Amendamentul 11
Françoise Castex

Propunere de rezoluție
Referirea 29d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Declarația scrisă 
84/2010 privind crearea unor statute 
europene pentru societăți mutuale, 
asociații și fundații,

Or. en

Amendamentul 12
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Referirea 30a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap, care a fost 
încheiată de Comunitatea Europeană la 
26 noiembrie 2009,
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Or. en

Amendamentul 13
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât Tratatele prevăd ca obiectiv 
al statelor membre îmbunătățirea în mod
constant a condițiilor de trai și de muncă și 
ca obiectiv al Uniunii bunăstarea 
cetățenilor săi, obiective care trebuie 
îndeplinite printr-o dezvoltare durabilă a 
Europei, bazată pe o creștere economică 
echilibrată, pe o economie socială de piață 
cu un grad sporit de competitivitate care 
vizează ocuparea în totalitate a forței de 
muncă și progresul social, pe protecția și 
îmbunătățirea mediului, pe combaterea 
excluziunii sociale și a discriminării, pe 
promovarea justiției și a protecției sociale, 
pe egalitatea dintre bărbați și femei, pe 
solidaritatea dintre generații și pe protecția 
drepturilor copilului;

(A). întrucât articolul 3 din TFUE prevede
ca obiectiv al statelor membre 
îmbunătățirea în mod constant a condițiilor 
de trai și de muncă și ca obiectiv al Uniunii 
bunăstarea cetățenilor săi, obiective care 
trebuie îndeplinite printr-o dezvoltare 
durabilă a Europei, bazată pe o creștere 
economică echilibrată, pe o economie 
socială de piață cu un grad sporit de 
competitivitate care vizează ocuparea în 
totalitate a forței de muncă și progresul 
social, pe protecția și îmbunătățirea 
mediului, pe combaterea excluziunii 
sociale și a discriminării, pe promovarea 
justiției și a protecției sociale, pe egalitatea 
dintre bărbați și femei, pe solidaritatea 
dintre generații și pe protecția drepturilor 
copilului;

Or. en

Amendamentul 14
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât Tratatele prevăd ca obiectiv al 
statelor membre îmbunătățirea în mod 
constant a condițiilor de trai și de muncă și 
ca obiectiv al Uniunii bunăstarea 
cetățenilor săi, obiective care trebuie 
îndeplinite printr-o dezvoltare durabilă a 

(A). întrucât Tratatele prevăd ca obiectiv al 
statelor membre îmbunătățirea în mod 
constant a condițiilor de trai și de muncă și 
ca obiectiv al Uniunii bunăstarea 
cetățenilor săi, obiective care trebuie 
îndeplinite printr-o dezvoltare durabilă a 
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Europei, bazată pe o creștere economică 
echilibrată, pe o economie socială de piață 
cu un grad sporit de competitivitate care 
vizează ocuparea în totalitate a forței de 
muncă și progresul social, pe protecția și 
îmbunătățirea mediului, pe combaterea 
excluziunii sociale și a discriminării, pe 
promovarea justiției și a protecției sociale, 
pe egalitatea dintre bărbați și femei, pe 
solidaritatea dintre generații și pe protecția 
drepturilor copilului;

Europei, bazată pe o creștere economică 
echilibrată, pe o economie socială de piață 
cu un grad sporit de competitivitate și 
orientată spre sprijinirea întreprinderilor 
mici și mijlocii care vizează ocuparea în 
totalitate a forței de muncă și progresul 
social, pe protecția și îmbunătățirea 
mediului, pe combaterea excluziunii 
sociale și a discriminării, pe promovarea 
justiției și a protecției sociale, pe egalitatea 
dintre bărbați și femei, pe solidaritatea 
dintre generații și pe protecția drepturilor 
copilului;

Or. it

Amendamentul 15
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât Tratatele prevăd ca obiectiv al 
statelor membre îmbunătățirea în mod 
constant a condițiilor de trai și de muncă și 
ca obiectiv al Uniunii bunăstarea 
cetățenilor săi, obiective care trebuie 
îndeplinite printr-o dezvoltare durabilă a 
Europei, bazată pe o creștere economică 
echilibrată, pe o economie socială de piață 
cu un grad sporit de competitivitate care 
vizează ocuparea în totalitate a forței de 
muncă și progresul social, pe protecția și 
îmbunătățirea mediului, pe combaterea 
excluziunii sociale și a discriminării, pe 
promovarea justiției și a protecției sociale, 
pe egalitatea dintre bărbați și femei, pe 
solidaritatea dintre generații și pe protecția 
drepturilor copilului;

(A). întrucât Tratatele prevăd ca obiectiv al 
statelor membre îmbunătățirea în mod 
constant a condițiilor de trai și de muncă și 
ca obiectiv al Uniunii bunăstarea 
cetățenilor săi, obiective care trebuie 
îndeplinite printr-o dezvoltare durabilă a 
Europei, bazată pe o creștere economică 
echilibrată, pe o economie socială de piață 
cu un grad sporit de competitivitate care 
vizează ocuparea în totalitate a forței de 
muncă și progresul social, pe protecția și 
îmbunătățirea mediului, pe combaterea 
excluziunii sociale și a discriminării, 
inegalității accesului la asistență 
medicală, pe promovarea justiției și a 
protecției sociale, pe egalitatea dintre 
bărbați și femei, pe solidaritatea dintre 
generații și pe protecția drepturilor 
copilului;

Or. cs
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Amendamentul 16
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Aa). întrucât articolul 9 din TFUE 
prevede că în definirea și punerea în 
aplicare a politicilor și a acțiunilor sale, 
Uniunea ține seama de cerințele privind 
promovarea unui nivel ridicat al ocupării 
forței de muncă, garantarea unei protecții 
sociale corespunzătoare, combaterea 
excluziunii sociale, precum și de cerințele 
privind un nivel ridicat de educație, de 
formare profesională și de protecție a 
sănătății umane;

Or. en

Amendamentul 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B). întrucât articolul 14 din TFUE și 
Protocolul nr. 26 la acesta abordează în 
mod explicit serviciile de interes general 
(SIG) care includ serviciile sociale de 
interes general (SSIG), de natură 
economică și non-economică; și întrucât 
este confirmat faptul că autoritățile 
naționale, regionale și locale dețin rolul 
fundamental și o amplă putere de decizie în 
ceea ce privește furnizarea, punerea în 
funcțiune și organizarea de servicii de 
interes general de natură economică 
(SIEG), și că Tratatele nu aduc atingere 
competenței statelor membre de a furniza, 

(B). întrucât articolul 14 din TFUE și 
Protocolul nr. 26 la acesta abordează în 
mod explicit serviciile de interes general 
(SIG) care includ serviciile sociale de 
interes general (SSIG); și întrucât este 
confirmat faptul că autoritățile naționale, 
regionale și locale dețin rolul fundamental 
și o amplă putere de decizie în ceea ce 
privește furnizarea, punerea în funcțiune și 
organizarea de servicii de interes general 
de natură economică (SIEG), și că 
Tratatele nu aduc atingere competenței 
statelor membre de a furniza, de a pune în 
funcțiune și de a organiza servicii de 
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de a pune în funcțiune și de a organiza 
servicii de interes general de natură non-
economică (SINEG);

interes general de natură non-economică 
(SINEG);

Or. en

Amendamentul 18
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B). întrucât articolul 14 din TFUE și 
Protocolul nr. 26 la acesta abordează în 
mod explicit serviciile de interes general 
(SIG) care includ serviciile sociale de 
interes general (SSIG), de natură 
economică și non-economică; și întrucât 
este confirmat faptul că autoritățile 
naționale, regionale și locale dețin rolul 
fundamental și o amplă putere de decizie în 
ceea ce privește furnizarea, punerea în 
funcțiune și organizarea de servicii de 
interes general de natură economică 
(SIEG), și că Tratatele nu aduc atingere 
competenței statelor membre de a furniza, 
de a pune în funcțiune și de a organiza 
servicii de interes general de natură non-
economică (SINEG);

(B). întrucât articolul 14 din TFUE și 
Protocolul nr. 26 la acesta abordează în 
mod explicit serviciile de interes general 
(SIG) care includ serviciile sociale de 
interes general (SSIG), de natură 
economică și non-economică; și întrucât 
este confirmat faptul că autoritățile 
naționale, regionale și locale, care sunt la 
curent cu exigențele cetățenilor și ale 
teritoriului, în ceea ce privește furnizarea, 
punerea în funcțiune și organizarea de 
servicii de interes general de natură 
economică (SIEG), și că Tratatele nu aduc 
atingere competenței statelor membre de a 
furniza, de a pune în funcțiune și de a 
organiza servicii de interes general de 
natură non-economică (SINEG);

Or. it

Amendamentul 19
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ba). întrucât accesul la serviciile de 
interes general este un drept fundamental 
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ce se numără printre drepturile 
economice, sociale și culturale 
recunoscute în Declarația universală a 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 20
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât furnizarea de SSIG 
universale, de înaltă calitate, accesibile și 
rezonabile din punct de vedere al 
costurilor poate fi privită ca un pilon 
fundamental al modelului social 
european și ca bază pentru un trai de 
calitate și pentru atingerea obiectivelor 
economice ale UE,

eliminat

Or. it

Amendamentul 21
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât furnizarea de SSIG universale, 
de înaltă calitate, accesibile și rezonabile 
din punct de vedere al costurilor poate fi 
privită ca un pilon fundamental al 
modelului social european și ca bază 
pentru un trai de calitate și pentru atingerea 
obiectivelor economice ale UE;

(C). întrucât furnizarea de SSIG universale, 
de înaltă calitate, accesibile și rezonabile 
din punct de vedere al costurilor în sensul 
Comunicării Comisiei din 2007 privind 
serviciile de interes general poate fi privită 
ca un pilon fundamental al modelului 
social european și ca bază pentru un trai de 
calitate și pentru atingerea obiectivelor de 
ocupare a forței de muncă, sociale și 
economice ale UE;
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Or. en

Amendamentul 22
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât articolele 4 alineatul (2) și 
(5) alineatul (3) din TUE includ 
principiul principiul subsidiarității la 
nivel local, recunosc în mod oficial 
autoguvernarea la nivel regional și local 
și le acordă guvernelor un rol sporit,

eliminat

Or. es

Amendamentul 23
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât articolele 4 alineatul (2) și 5 
alineatul (3) din TUE includ principiul 
subsidiarității la nivel local, recunosc în 
mod oficial autoguvernarea la nivel 
regional și local și le acordă guvernelor un 
rol sporit;

(D). întrucât articolele 4 alineatul (2) și 5 
alineatul (3) din TUE includ principiul 
subsidiarității la nivel local, recunosc în 
mod oficial autoguvernarea la nivel 
regional și local și că articolul 1 din 
Protocolul nr. 26 din TFUE recunoaște
rolul esențial și puterea deplină a 
autorităților naționale, regionale și locale 
de a furniza, de a solicita și de a organiza 
servicii în interesul economic general în 
modul cel mai apropriat de exigențele 
utilizatorilor;

Or. it
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Amendamentul 24
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Titlu înainte de punctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Drepturi fundamentale și universalitate

Or. en

Amendamentul 25
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că SSIG și utilizatorii acestora 
dețin, pe lângă caracteristicile comune ale 
SIG, mai multe caracteristici speciale. 
SSIG cuprind, pe lângă servicii medicale, 
servicii universale, atât obligatorii cât și 
complementare, furnizate direct 
individului, care joacă un rol de coeziune 
și incluziune socială și de prevenire și 
care fac o realitate din drepturile sociale 
fundamentale;

1. consideră că SSIG și utilizatorii acestora 
dețin, pe lângă caracteristicile comune ale 
SIG, mai multe caracteristici speciale;

Or. en

Amendamentul 26
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că SSIG și utilizatorii acestora 
dețin, pe lângă caracteristicile comune ale 

1. consideră că SSIG și utilizatorii acestora 
dețin, pe lângă caracteristicile comune ale 
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SIG, mai multe caracteristici speciale. 
SSIG cuprind, pe lângă servicii medicale, 
servicii universale, atât obligatorii cât și 
complementare, furnizate direct 
individului, care joacă un rol de coeziune 
și incluziune socială și de prevenire și 
care fac o realitate din drepturile sociale 
fundamentale;

SIG, mai multe caracteristici speciale;
autoritățile naționale, respectiv locale 
sunt cele care decid dacă serviciile se 
înscriu în categoria SSIG sau SIG, 
întrucât, din punct de vedere practic, este 
imposibilă delimitarea clară a diferitelor 
tipuri de servicii, iar structurile din statele 
membre sunt foarte diferite; prin urmare, 
definițiile la nivel european ar însemna o 
atingere adusă principiului subsidiarității;

Or. de

Amendamentul 27
Françoise Castex

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că SSIG și utilizatorii acestora 
dețin, pe lângă caracteristicile comune ale 
SIG, mai multe caracteristici speciale. 
SSIG cuprind, pe lângă servicii medicale,
servicii universale, atât obligatorii cât și 
complementare, furnizate direct 
individului, care joacă un rol de coeziune 
și incluziune socială și de prevenire și care 
fac o realitate din drepturile sociale
fundamentale;

1. consideră că SSIG și utilizatorii acestora 
dețin, pe lângă caracteristicile comune ale 
SIG, mai multe caracteristici speciale. 
SSIG cuprind două categorii principale: 
sisteme de securitate socială obligatorii și 
complementare, organizate în diferite 
moduri, care acoperă principalele riscuri 
de viață, precum cele legate de sănătate,
îmbătrânire, accidente la locul de muncă, 
șomaj, pensionare, dependență și 
handicap, precum și alte servicii furnizate 
direct individului, cum ar fi sănătatea sau 
locuințele sociale; Aceste servicii joacă un 
rol de coeziune și incluziune socială și de 
prevenire și care fac o realitate din 
drepturile fundamentale. În conformitate 
cu legislația UE în vigoare, unele sisteme 
de securitate socială obligatorii sunt SSIG 
fără caracter economic, în timp ce altele 
sunt SSIEG;

Or. en
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Amendamentul 28
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că SSIG și utilizatorii acestora 
dețin, pe lângă caracteristicile comune ale 
SIG, mai multe caracteristici speciale. 
SSIG cuprind, pe lângă servicii medicale, 
servicii universale, atât obligatorii cât și 
complementare, furnizate direct 
individului, care joacă un rol de coeziune 
și incluziune socială și de prevenire și care 
fac o realitate din drepturile sociale
fundamentale;

1. consideră că SSIG și utilizatorii acestora 
dețin, pe lângă caracteristicile comune ale 
SIG, mai multe caracteristici speciale. 
SSIG cuprind servicii esențiale care joacă 
un rol de coeziune și incluziune socială și 
teritorială de prevenire și care respectă
drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 29
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că SSIG și utilizatorii acestora 
dețin, pe lângă caracteristicile comune ale 
SIG, mai multe caracteristici speciale. 
SSIG cuprind, pe lângă servicii medicale, 
servicii universale, atât obligatorii cât și 
complementare, furnizate direct 
individului, care joacă un rol de coeziune 
și incluziune socială și de prevenire și care 
fac o realitate din drepturile sociale 
fundamentale;

1. consideră că SSIG și utilizatorii acestora 
dețin, pe lângă caracteristicile comune ale 
SIG, mai multe caracteristici speciale. 
SSIG cuprind, pe lângă servicii medicale, 
servicii universale, atât obligatorii, cât și 
complementare, furnizate direct 
persoanelor defavorizate, care previn 
excluziunea socială, joacă un rol de 
coeziune și care fac o realitate din 
drepturile sociale fundamentale;

Or. en
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Amendamentul 30
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că SSIG și utilizatorii acestora 
dețin, pe lângă caracteristicile comune ale 
SIG, mai multe caracteristici speciale. 
SSIG cuprind, pe lângă servicii medicale, 
servicii universale, atât obligatorii cât și 
complementare, furnizate direct 
individului, care joacă un rol de coeziune și 
incluziune socială și de prevenire și care 
fac o realitate din drepturile sociale 
fundamentale;

1. consideră că SSIG, furnizorii și 
utilizatorii acestora dețin, pe lângă 
caracteristicile comune ale SIG, mai multe 
caracteristici speciale. SSIG cuprind, pe 
lângă servicii medicale, servicii universale, 
atât obligatorii cât și complementare, 
furnizate direct individului, care joacă un 
rol de coeziune și incluziune socială și de 
prevenire și care fac o realitate din 
drepturile sociale fundamentale;

Or. en

Amendamentul 31
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că SSIG și utilizatorii acestora 
dețin, pe lângă caracteristicile comune ale 
SIG, mai multe caracteristici speciale. 
SSIG cuprind, pe lângă servicii medicale, 
servicii universale, atât obligatorii cât și 
complementare, furnizate direct 
individului, care joacă un rol de coeziune și 
incluziune socială și de prevenire și care 
fac o realitate din drepturile sociale 
fundamentale;

consideră că SSIG și utilizatorii acestora 
dețin, pe lângă caracteristicile comune ale 
SIG, mai multe caracteristici speciale. 
SSIG cuprind, pe lângă servicii medicale, 
servicii universale, atât obligatorii cât și 
complementare, furnizate direct 
individului, care joacă un rol de coeziune și 
incluziune socială și de prevenire și care 
fac o realitate din drepturile sociale 
fundamentale, astfel cum se prevede în 
Carta drepturilor fundamentale în 
conformitate cu articolul 6 din TFUE;

Or. en
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Amendamentul 32
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. recunoaște că, în cazul SSIG, există 
doi factori contrastanți a căror conciliere 
se impune: pe de o parte, principiul 
subsidiarității care susține libertatea 
autorităților publice naționale de a defini, 
organiza și finanța SSIG astfel cum 
consideră de cuviință, coroborat cu 
principiul proporționalității și, de cealaltă 
parte, responsabilitatea care revine 
Comunității și statelor membre pentru 
domeniile lor de competență, în temeiul 
tratatului;

Or. en

Amendamentul 33
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța serviciilor 
publice – de proprietate publică și 
gestiune publică, prin contribuția 
democratică a utilizatorilor la aceste 
servicii – în domenii esențiale pentru 
bunăstarea populației, și anume: 
sănătate, educație, justiție, apă, locuințe, 
transport, îngrijirea copiilor și a 
persoanelor în vârstă;

Or. pt
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Amendamentul 34
Françoise Castex

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că natura de interes 
general al unui serviciu social nu depinde 
de domeniul acestuia, ci de modul în care 
este furnizat, printr-o varietate de dovezi 
precum statutul nonprofit sau nonselecția 
beneficiarilor;

Or. en

Amendamentul 35
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază faptul că anumiți actori în 
domeniul SSIG sunt mai expuși riscului 
de a fi priviți ca orice serviciu comercial; 
subliniază necesitatea ca aceștia să fie 
recunoscuți drept SSIG și ca problemele 
acestora să fie abordate în mod adecvat;

Or. en

Amendamentul 36
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. Parlamentul European respinge o 
legislație-cadru a UE pentru serviciile 
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sociale de interes general;

Or. de

Amendamentul 37
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază că o gamă largă de servicii 
sociale au fost excluse din domeniul 
directivei privind serviciile pe piața 
internă; speră că, în curând, Comisia va 
elabora un bilanț cu privire la 
transpunerea acestor măsuri de 
excludere, cu referire în special la 
interpretarea de către statele membre a 
conceptelor de „caritate”, „persoane 
defavorizate” și „furnizori mandatați de 
către stat”;

Or. en

Amendamentul 38
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. referitor la SSIG, subliniază faptul că 
principiul subsidiarității trebuie să aibă 
prioritate în fața normelor pieței interne;

Or. de
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Amendamentul 39
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 1c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. subliniază faptul că, în principiu, 
puterea de decizie privind configurarea, 
finanțarea și prestarea de servicii sociale 
de interes general (SSIG) trebuie să 
revină statelor membre și autorităților 
locale; Parlamentul European respectă și 
sprijină acest principiu și solicită 
instituțiilor europene să adopte această 
poziție;

Or. de

Amendamentul 40
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că accesul la SSIG trebuie 
să fie universal și independent de 
bogățiile materiale sau de venit și nu se 
adresează doar utilizatorilor vulnerabili;

eliminat

Or. en

Amendamentul 41
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că accesul la SSIG trebuie să 
fie universal și independent de bogățiile 

2. subliniază că accesul la SSIG trebuie 
reglementat de autoritățile competente ale 
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materiale sau de venit și nu se adresează 
doar utilizatorilor vulnerabili;

statelor membre; acestea decid dacă și în 
ce măsură accesul poate să fie universal și 
independent de bogățiile materiale sau de 
venit;

Or. de

Amendamentul 42
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că accesul la SSIG trebuie să 
fie universal și independent de bogățiile 
materiale sau de venit și nu se adresează 
doar utilizatorilor vulnerabili;

2. subliniază că accesul la SSIG trebuie să 
fie universal și independent de bogățiile 
materiale sau de venit, întrucât caracterul 
și scopul SSIG rezidă în protejarea 
tuturor persoanelor împotriva riscurilor 
elementare și nu se adresează doar 
utilizatorilor vulnerabili și celor mai 
dezavantajați;

Or. en

Amendamentul 43
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că accesul la SSIG trebuie să 
fie universal și independent de bogățiile 
materiale sau de venit și nu se adresează 
doar utilizatorilor vulnerabili;

2. subliniază că accesul la SSIG trebuie să 
fie universal, accesibil tuturor și 
independent de bogățiile materiale sau de 
venit și nu se adresează doar utilizatorilor 
vulnerabili;

Or. en
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Amendamentul 44
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că accesul la SSIG trebuie să 
fie universal și independent de bogățiile 
materiale sau de venit și nu se adresează 
doar utilizatorilor vulnerabili;

2. subliniază că accesul la SSIG trebuie să 
fie universal și independent de bogățiile 
materiale sau de venit și nu reprezintă un 
act de caritate, nici nu se adresează doar 
utilizatorilor vulnerabili; ar trebui asigurat 
accesul echitabil pentru majoritatea 
grupurilor vulnerabile, precum 
persoanele fără adăpost;

Or. en

Amendamentul 45
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că accesul la SSIG trebuie să 
fie universal și independent de bogățiile 
materiale sau de venit și nu se adresează 
doar utilizatorilor vulnerabili;

2. subliniază că accesul la SSIG trebuie să 
fie universal și independent de bogățiile 
materiale sau de venit și că SSIG nu se 
adresează doar utilizatorilor vulnerabili;
invită Comisia să nu considere accesul 
universal la SSIG drept o eroare vădită de 
apreciere a serviciului de interes general; 
invită Comisia să respecte pe deplin 
accesul universal la SSIG;

Or. en

Amendamentul 46
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că serviciile sociale 
de interes general sunt finanțate 
preponderent de statele membre, acestea 
intrând, așadar, în primul rând, în sfera 
acestora de competență; cu toate acestea, 
consideră că Uniunea Europeană poate 
juca un rol important și le poate acorda 
asistență pentru modernizarea și 
adaptarea la noile condiții și, eventual, 
poate clarifica necesitățile cetățenilor în 
ceea ce privește calitatea și amploarea 
acestora;

Or. cs

Amendamentul 47
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că accesul la SSIG ar trebui 
să fie facilitat în special pentru persoanele 
supradotate care provin din familii cu mai 
mulți copii sau din familii cu venituri 
mici;

Or. pl

Amendamentul 48
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța evaluării 
urgente a consecințelor sociale asupra 
populațiilor, ale liberalizării în domenii-



AM\861496RO.doc 25/136 PE460.966v01-00

RO

cheie pentru progresul social (transport, 
energie, apă, servicii poștale, de 
telecomunicații etc), și îndeamnă Comisia 
să pună capăt procesului de liberalizare, 
atâta timp cât un astfel de studiu nu este 
prezentat;

Or. pt

Amendamentul 49
Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că este important să se 
consolideze dimensiunea socială a pieței 
unice și să se țină mai bine seama de 
caracterul special al SSIG, punând 
accentul pe abordarea pragmatică în care 
accesibilitatea, universalitatea, echitatea, 
calitatea și eficiența unor astfel de servicii 
sunt considerațiile primordiale;

Or. en

Amendamentul 50
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța SSIG pentru 
persoanele sărace sau supuse riscului de 
sărăcie; reamintește dificultățile specifice 
întâmpinate de comunitățile marginalizate 
precum persoanele de etnie romă;

Or. en
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Amendamentul 51
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină recomandarea din cadrul 
raportului Monti privind faptul că 
internetul de bandă largă și serviciile 
bancare ar trebui să constituie noi servicii 
universale recunoscute în cadrul 
legislației europene;

eliminat

Or. en

Amendamentul 52
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină recomandarea din cadrul 
raportului Monti privind faptul că 
internetul de bandă largă și serviciile 
bancare ar trebui să constituie noi servicii
universale recunoscute în cadrul 
legislației europene;

3. solicită inițiative legislative la un nivel 
corespunzător, referitoare la accesul 
universal la servicii bancare de bază și la 
internet în bandă largă pentru toți 
cetățenii UE; consideră că serviciile 
bancare de bază ar trebui considerate 
drept servicii de interes economic general 
și supuse obligațiilor accesului universal 
pentru a garanta cetățenilor 
accesibilitatea, costul convenabil, 
transparența și un grad ridicat de calitate;

Or. en
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Amendamentul 53
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină recomandarea din cadrul 
raportului Monti privind faptul că 
internetul de bandă largă și serviciile 
bancare ar trebui să constituie noi servicii 
universale recunoscute în cadrul legislației 
europene;

3. sprijină recomandarea din cadrul 
raportului Monti privind faptul că 
dezvoltarea internetului de bandă largă 
înlesnește accesul ieftin la serviciile 
bancare, care ar fi altfel inaccesibile 
pentru o mare parte a populației; astfel 
este pus în practică conceptul de serviciu 
universal, care ar trebui să fie recunoscut
pe viitor în cadrul legislației europene;

Or. cs

Amendamentul 54
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină recomandarea din cadrul 
raportului Monti privind faptul că 
internetul de bandă largă și serviciile 
bancare ar trebui să constituie noi servicii 
universale recunoscute în cadrul 
legislației europene;

3. sprijină recomandarea din cadrul 
raportului Monti privind faptul că 
internetul de bandă largă și serviciile 
bancare ar trebui să constituie noi servicii 
universale accesibile, în general, la un 
cost rezonabil;

Or. en

Amendamentul 55
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină recomandarea din cadrul 
raportului Monti privind faptul că 
internetul de bandă largă și serviciile 
bancare ar trebui să constituie noi servicii 
universale recunoscute în cadrul 
legislației europene;

3. sprijină recomandarea din cadrul 
raportului Monti privind faptul că 
internetul de bandă largă și serviciile 
bancare ar trebui să constituie noi servicii 
universale;

Or. en

Amendamentul 56
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Titlu înainte de punctul 4 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Contribuția economică

Or. en

Amendamentul 57
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că SSIG contribuie într-
o mare măsură la dezvoltarea economiei 
din punct de vedere al locurilor de muncă, 
al activității economice și al puterii de 
cumpărare – cel de-al doilea Raport bienal 
al Comisiei care indică faptul că sectorul 
serviciilor medicale și sociale este 
răspunzătoare pentru 5 % din rezultatele 
economice și oferă 21,4 milioane de locuri 
de muncă – și că îndeosebi IMM-urile 
sunt dependente de SSIG de înaltă 
calitate;

4. subliniază faptul că SSIG contribuie într-
o mare măsură la dezvoltarea economiei 
din punctul de vedere al activității 
economice și al puterii de cumpărare – cel 
de-al doilea Raport bienal al Comisiei care 
indică faptul că sectorul serviciilor 
medicale și sociale este răspunzătoare 
pentru 5 % din rezultatele economice și 
oferă 21,4 milioane de locuri de muncă;
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Or. en

Amendamentul 58
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că SSIG contribuie într-
o mare măsură la dezvoltarea economiei 
din punct de vedere al locurilor de muncă, 
al activității economice și al puterii de 
cumpărare – cel de-al doilea Raport bienal 
al Comisiei care indică faptul că sectorul 
serviciilor medicale și sociale este 
răspunzătoare pentru 5 % din rezultatele 
economice și oferă 21,4 milioane de locuri 
de muncă – și că îndeosebi IMM-urile 
sunt dependente de SSIG de înaltă 
calitate;

4. subliniază faptul că SSIG contribuie într-
o mare măsură la dezvoltarea economiei 
din punct de vedere al locurilor de muncă, 
al activității economice și al puterii de 
cumpărare – cel de-al doilea Raport bienal 
al Comisiei care indică faptul că sectorul 
serviciilor medicale și sociale este 
răspunzătoare pentru 5 % din rezultatele 
economice și oferă 21,4 milioane de locuri 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 59
Françoise Castex

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că SSIG contribuie într-
o mare măsură la dezvoltarea economiei 
din punct de vedere al locurilor de muncă, 
al activității economice și al puterii de 
cumpărare – cel de-al doilea Raport bienal 
al Comisiei care indică faptul că sectorul 
serviciilor medicale și sociale este 
răspunzătoare pentru 5 % din rezultatele 
economice și oferă 21,4 milioane de locuri 
de muncă – și că îndeosebi IMM-urile sunt 
dependente de SSIG de înaltă calitate;

4. subliniază faptul că SSIG contribuie într-
o mare măsură la dezvoltarea economiei 
din punct de vedere al locurilor de muncă, 
al activității economice și al puterii de 
cumpărare – cel de-al doilea Raport bienal 
al Comisiei care indică faptul că sectorul 
serviciilor medicale și sociale este 
răspunzătoare pentru 5 % din rezultatele 
economice și oferă 21,4 milioane de locuri 
de muncă – și că numeroase IMM-uri sunt 
furnizoare de SSIG de înaltă calitate;
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Or. en

Amendamentul 60
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că SSIG contribuie într-
o mare măsură la dezvoltarea economiei 
din punct de vedere al locurilor de muncă, 
al activității economice și al puterii de 
cumpărare – cel de-al doilea Raport bienal 
al Comisiei care indică faptul că sectorul 
serviciilor medicale și sociale este 
răspunzătoare pentru 5 % din rezultatele 
economice și oferă 21,4 milioane de locuri 
de muncă – și că îndeosebi IMM-urile sunt 
dependente de SSIG de înaltă calitate;

4. subliniază faptul că SSIG contribuie într-
o mare măsură la dezvoltarea economiei 
din punct de vedere al locurilor de muncă, 
al activității economice și al puterii de 
cumpărare – cel de-al doilea Raport bienal 
al Comisiei care indică faptul că sectorul 
serviciilor medicale și sociale este 
răspunzătoare pentru 5 % din rezultatele 
economice și oferă 21,4 milioane de locuri 
de muncă; cartografierea CEEP a statelor 
serviciilor publice care reprezintă, de 
asemenea, 9,6 % din forța de muncă a UE 
și 9,4 % din PIB-ul UE – și că îndeosebi 
IMM-urile sunt dependente de SSIG de 
înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 61
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că SSIG contribuie într-
o mare măsură la dezvoltarea economiei 
din punct de vedere al locurilor de muncă, 
al activității economice și al puterii de 
cumpărare – cel de-al doilea Raport bienal 
al Comisiei care indică faptul că sectorul 
serviciilor medicale și sociale este 
răspunzătoare pentru 5 % din rezultatele 
economice și oferă 21,4 milioane de locuri 

4. subliniază faptul că SSIG contribuie într-
o mare măsură la dezvoltarea economiei 
din punct de vedere al locurilor de muncă, 
al activității economice și al puterii de 
cumpărare – cel de-al doilea Raport bienal 
al Comisiei care indică faptul că sectorul 
serviciilor medicale și sociale este 
răspunzătoare pentru 5 % din rezultatele 
economice și oferă 21,4 milioane de locuri 
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de muncă - și că îndeosebi IMM-urile sunt 
dependente de SSIG de înaltă calitate;

de muncă - și că îndeosebi IMM-urile sunt 
dependente de SSIG de înaltă calitate; 
semnificația economică a SSIG nu 
justifică totuși faptul că normele pieței 
interne sunt aplicate SSIG-ului;

Or. de

Amendamentul 62
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază faptul că SSIG contribuie 
la exercitarea reală a cetățeniei și au 
drept scop crearea coeziunii sociale, 
teritoriale și economice prin realizarea 
unor forme de solidaritate colectivă;

Or. it

Amendamentul 63
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază faptul că autoritățile locale 
joacă un rol fundamental în definirea, 
finanțarea, furnizarea și atribuirea SSIG: se 
estimează că sectorul administrației publice 
la nivel local și regional este răspunzător 
pentru 15,9 % din PIB-ul UE-27, 
administrația publică locală acoperind 
singură 12,9 % din PIB, iar cheltuielile 
acesteia pentru protecția socială 3 % 
(378,1 miliarde de euro);

5. subliniază faptul că autoritățile locale și 
regionale joacă un rol fundamental în 
definirea, finanțarea, furnizarea și 
atribuirea SSIG: se estimează că sectorul 
administrației publice la nivel local și 
regional este răspunzător pentru 15,9 % din 
PIB-ul UE-27, administrația publică locală 
acoperind singură 12,9 % din PIB, iar 
cheltuielile acesteia pentru protecția socială 
3 % (378,1 miliarde de euro); subliniază 
că aceste autorități, în calitate de factori-
cheie în furnizarea de SSIG, au nevoie de 
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certitudine juridică pentru a-și asigura 
independența de acțiune;

Or. en

Amendamentul 64
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază faptul că autoritățile locale 
joacă un rol fundamental în definirea, 
finanțarea, furnizarea și atribuirea SSIG: se 
estimează că sectorul administrației publice 
la nivel local și regional este răspunzător 
pentru 15,9 % din PIB-ul UE-27, 
administrația publică locală acoperind 
singură 12,9 % din PIB, iar cheltuielile 
acesteia pentru protecția socială 3 % 
(378,1 miliarde de euro);

5. subliniază faptul că autoritățile locale 
joacă un rol fundamental în definirea, 
finanțarea, furnizarea și atribuirea SSIG: se 
estimează că sectorul administrației publice 
la nivel local și regional este răspunzător 
pentru 15,9 % din PIB-ul UE-27, 
administrația publică locală acoperind 
singură 12,9 % din PIB, iar cheltuielile 
acesteia pentru protecția socială 3 % 
(378,1 miliarde de euro); subliniază că 
unele întreprinderi economice sociale 
(cooperative, asociații, societăți mutuale, 
fundații și alte forme de întreprinderi care 
prezintă aceleași caracteristici și valori) 
joacă un rol esențial în furnizarea de 
SSIG;

Or. en

Amendamentul 65
Jutta Steinruck, Peter Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. stabilește că autoritățile publice 
naționale, regionale și locale joacă un rol 
semnificativ în ceea ce privește 
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organizarea, finanțarea și repartizarea 
SSIG în cadrul sistemelor de protecție 
socială ale statelor membre în cauză;

Or. en

Amendamentul 66
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată faptul că autorităților 
naționale, regionale și locale le revine un 
rol esențial în organizarea, finanțarea și 
configurarea serviciilor sociale;

Or. de

Amendamentul 67
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Titlu înainte de punctul 6 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Contribuția socială

Or. en

Amendamentul 68
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că scopul primordial al SSIG 6. subliniază că scopul primordial al SSIG 
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este realizarea obiectivelor politicii sociale
și concretizarea drepturilor sociale ale 
indivizilor și ale grupurilor și că SSIG fac 
deseori parte integrantă din sistemele de 
securitate socială; subliniază că studiile 
Eurofund privind calitatea vieții au 
demonstrat că una dintre cele mai 
importante modalități de sporire a calității 
vieții cetățenilor, de garantare a unei 
incluziuni sociale depline în cadrul 
societății și de furnizare a unei coeziuni 
sociale și teritoriale este furnizarea și 
dezvoltarea de SIG, inclusiv de SSIG;

este realizarea obiectivelor politicii sociale; 
subliniază că studiile Eurofund privind 
calitatea vieții au demonstrat că una dintre 
cele mai importante modalități de sporire a 
calității vieții cetățenilor, de garantare a 
unei incluziuni sociale depline în cadrul 
societății și de furnizare a unei coeziuni 
sociale și teritoriale este furnizarea și 
dezvoltarea de SIG, inclusiv de SSIG;

Or. en

Amendamentul 69
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că scopul primordial al SSIG 
este realizarea obiectivelor politicii sociale 
și concretizarea drepturilor sociale ale 
indivizilor și ale grupurilor și că SSIG fac 
deseori parte integrantă din sistemele de 
securitate socială; subliniază că studiile 
Eurofund privind calitatea vieții23 au 
demonstrat că una dintre cele mai 
importante modalități de sporire a calității 
vieții cetățenilor, de garantare a unei 
incluziuni sociale depline în cadrul 
societății și de furnizare a unei coeziuni 
sociale și teritoriale este furnizarea și 
dezvoltarea de SIG, inclusiv de SSI;

6. subliniază că, de regulă, scopul al SSIG 
este realizarea obiectivelor politicii sociale 
și concretizarea drepturilor sociale ale 
indivizilor și ale grupurilor și că SSIG fac 
deseori parte integrantă din sistemele de 
securitate socială; subliniază că studiile 
Eurofund privind calitatea vieții23 au 
demonstrat că una dintre cele mai 
importante modalități de sporire a calității 
vieții cetățenilor, de garantare a unei 
incluziuni sociale depline în cadrul 
societății și de furnizare a unei coeziuni 
sociale și teritoriale este furnizarea și 
dezvoltarea de SIG, inclusiv de SSI;

Or. de
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Amendamentul 70
Françoise Castex

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că scopul primordial al SSIG 
este realizarea obiectivelor politicii sociale 
și concretizarea drepturilor sociale ale 
indivizilor și ale grupurilor și că SSIG fac 
deseori parte integrantă din sistemele de 
securitate socială; subliniază că studiile 
Eurofund privind calitatea vieții au 
demonstrat că una dintre cele mai 
importante modalități de sporire a calității 
vieții cetățenilor, de garantare a unei 
incluziuni sociale depline în cadrul 
societății și de furnizare a unei coeziuni 
sociale și teritoriale este furnizarea și 
dezvoltarea de SIG, inclusiv de SSIG;

6. subliniază că scopul primordial al SSIG 
este realizarea obiectivelor politicii sociale 
și concretizarea drepturilor sociale ale 
indivizilor și ale grupurilor și că SSIG fac 
deseori parte integrantă din sistemele de 
securitate socială și modul în care sunt 
organizate societățile europene; subliniază 
că studiile Eurofund privind calitatea vieții 
au demonstrat că una dintre cele mai 
importante modalități de sporire a calității 
vieții cetățenilor, de garantare a unei 
incluziuni sociale depline în cadrul 
societății și de furnizare a unei coeziuni 
sociale și teritoriale este furnizarea și 
dezvoltarea de SIG, inclusiv de SSIG;

Or. en

Amendamentul 71
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că studiile Eurofund 
privind 
calitatea vieții1 au demonstrat că una 
dintre cele mai importante modalități de 
sporire a calității vieții cetățenilor, de 
garantare a unei incluziuni sociale 
depline în cadrul societății și de furnizare 
a unei coeziuni sociale și teritoriale este 
furnizarea și dezvoltarea de SIG, inclusiv 
de SSIG;
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Eurofund – Studii privind calitatea vieții 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/html
files/ef09108.htm.

Or. en

(a se vedea a doua parte a punctului 6 inițial)

Amendamentul 72
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. constată că SSIG constituie pilonul 
modelului social european, esențiale 
pentru asigurarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 73
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază faptul că SSGI joacă un rol 
important în atingerea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, și că diminuarea 
acestora ar compromite puternic 
succesul;

Or. it
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Amendamentul 74
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază necesitatea schimbării 
politicilor de liberalizare, în vederea 
promovării unei politici de progres social, 
care să garanteze accesul universal la 
serviciile publice de calitate, oferind o 
atenție specială grupurilor defavorizate, și 
anume: mame singure, femei, persoane în 
vârstă, copii, emigranți și persoane cu 
orice fel de handicap;

Or. pt

Amendamentul 75
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că experiența demonstrează 
că obiectivul privind maximizarea 
profitului furnizorilor comerciali de SSIG 
se află în dezacord cu principiile și 
obiectivele SSIG;

eliminat

Or. en

Amendamentul 76
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că experiența demonstrează 
că obiectivul privind maximizarea 
profitului furnizorilor comerciali de SSIG 
se află în dezacord cu principiile și 
obiectivele SSIG; 

eliminat

Or. cs

Amendamentul 77
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că experiența demonstrează 
că obiectivul privind maximizarea 
profitului furnizorilor comerciali de SSIG 
se află în dezacord cu principiile și 
obiectivele SSIG;

eliminat

Or. en

Amendamentul 78
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că experiența demonstrează 
că obiectivul privind maximizarea 
profitului furnizorilor comerciali de SSIG
se află în dezacord cu principiile și 
obiectivele SSIG;

7. consideră că obiectivul legitim privind 
maximizarea profitului care stă la baza 
furnizării comerciale private de servicii 
comerciale se află în dezacord cu 
principiile și obiectivele SSIG; consideră 
că, în esență, SSIG nu sunt activități 
generatoare de profit și că este nepotrivit 
ca fondurile publice alocate SSIG să fie 
utilizate altfel decât pentru îndeplinirea 
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obiectivelor serviciului și că nicio parte 
din aceste fonduri, altele decât costurile 
cu personalul și generale rezonabile 
suportate în furnizarea serviciilor, nu ar 
trebui să fie folosite în niciun alt scop;

Or. en

Amendamentul 79
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că experiența demonstrează 
că obiectivul privind maximizarea 
profitului furnizorilor comerciali de SSIG 
se află în dezacord cu principiile și 
obiectivele SSIG;

7. consideră că concurența dintre diverși 
furnizori de SSIG poate duce la scăderea 
prețurilor, creșterea calității și 
îmbunătățirea posibilităților de alegere; 
subliniază totuși faptul că concurența se 
află în anumite situații în dezacord cu 
principiile și obiectivele SSIG; consideră 
că trebuie așadar să se țină seama 
întotdeauna de fiecare caz în parte;

Or. de

Amendamentul 80
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că experiența demonstrează
că obiectivul privind maximizarea 
profitului furnizorilor comerciali de SSIG
se află în dezacord cu principiile și 
obiectivele SSIG;

7. subliniază faptul că la baza calității 
furnizării de SSIG se află un mod de 
finanțare adaptat, capabil să asigure un 
serviciu inovator și eficace; subliniază 
faptul că obiectivul privind maximizarea 
profitului nu trebuie să fie în dezacord cu 
principiile și obiectivele SSIG;



PE460.966v01-00 40/136 AM\861496RO.doc

RO

Or. fr

Amendment 81
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că experiența demonstrează 
că obiectivul privind maximizarea 
profiturilor furnizorilor comerciali de SSIG 
se află în dezacord cu principiile și 
obiectivele SSIG;

7. consideră că obiectivul privind 
maximizarea profiturilor furnizorilor 
comerciali de SSIG nu trebuie să fie în 
dezacord cu principiile și obiectivele SSIG 
și trebuie să se garanteze calitatea 
serviciilor prestate;

Or. es

Amendamentul 82
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că experiența demonstrează 
cum obiectivul privind maximizarea 
profitului furnizorilor comerciali de SSIG
se află în dezacord cu principiile și
obiectivele SSIG;

7. consideră că experiența demonstrează 
necesitatea de a concilia obiectivul privind 
maximizarea profitului și menținerea
costurilor furnizorilor comerciali a SSIG,
cu principiile siguranței de calitate și, în 
general, cu obiectivele SSIG;

Or. it

Amendamentul 83
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că experiența demonstrează 
că obiectivul privind maximizarea 
profitului furnizorilor comerciali de SSIG
se află în dezacord cu principiile și 
obiectivele SSIG;

7. consideră că obiectivul privind
maximizarea profitului furnizorilor 
comerciali se află în dezacord cu 
principiile și obiectivele SSIG, iar SSIG 
pot fi acceptate numai dacă nu este avută 
în vedere obținerea de profituri, în timp ce 
SSIG cu interes economic fac obiectul 
normelor prevăzute de Tratatul UE cu 
privire la piața internă și la concurență;

Or. en

Amendamentul 84
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că experiența demonstrează că 
obiectivul privind maximizarea profitului 
furnizorilor comerciali de SSIG se află în 
dezacord cu principiile și obiectivele SSIG;

7. consideră că experiența demonstrează că 
obiectivul privind maximizarea profitului 
furnizorilor comerciali de SSIG s-ar putea 
afla în dezacord cu principiile și 
obiectivele SSIG; încurajează și sprijină 
furnizarea de servicii sociale de interes 
general de către întreprinderile din 
domeniul economiei sociale;

Or. en

Amendamentul 85
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că experiența demonstrează că 
obiectivul privind maximizarea profitului 

7. consideră că experiența demonstrează că 
obiectivul privind maximizarea profitului 
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furnizorilor comerciali de SSIG se află în 
dezacord cu principiile și obiectivele SSIG;

furnizorilor comerciali de SSIG nu se află 
în dezacord cu principiile și obiectivele 
SSIG, ci reprezintă un sector important 
durabil care, ca urmare a creșterii 
speranței de viață, dispune de un potențial 
de creștere economică ridicat;

Or. de

Amendamentul 86
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că întreprinderile din 
domeniul economiei sociale sunt actori 
nonprofit privați, în care surplusurile sunt 
menite, în primul rând, proiectelor de 
dezvoltare durabilă, intereselor serviciilor 
membre și interesului general;

Or. en

Amendamentul 87
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază rolul tradițional al statului 
în calitate de furnizor de SSIG, cu toate 
acestea consideră că deschiderea spațiului 
pentru furnizorii privați va conduce la 
sporirea accesibilității și a calității 
serviciilor și la extinderea libertății de 
alegere pentru beneficiari;

Or. cs
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Amendamentul 88
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reafirmă angajamentul său față de 
SSIG moderne și de înaltă calitate, care 
sunt mijloace de a valoriza multe dintre 
valorile cuprinse în proiectul european, 
precum egalitatea, solidaritatea, statul de 
drept și respectul pentru demnitatea 
umană, precum și principiile 
accesibilității, al serviciului universal, al 
eficienței, al gestionării economice a 
resurselor, al continuității, al apropierii 
de utilizatorii de servicii și al 
transparenței;

Or. en

Amendamentul 89
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. în acest sens consideră important să se 
evidențieze faptul că procesele de 
privatizare în furnizarea de SSGI nu par a 
avea în mod necesar rezultate 
avantajoase, atât din punct de vedere 
economic, cât și din punctul de vedere al 
calității furnizării serviciilor și din cel al 
eficienței atingerii obiectivelor fixate;

Or. it
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Amendamentul 90
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Titlu înainte de punctul 8 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Constrângeri reglementare cu privire la 
furnizarea de SSIG

Or. en

Amendamentul 91
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că autoritățile locale 
și regionale angajate în furnizarea sau 
mandatarea SSIG au nevoie de un temei 
juridic clar pentru serviciile și cheltuielile 
acestora și că, deși serviciul de informare 
și de clarificare dezvoltat de Comisie este 
esențial, acesta nu este suficient și nu îi 
protejează pe furnizorii de SSIG împotriva 
căilor de atac jurisdicționale;

8. subliniază necesitatea clarificării și a 
evaluării suplimentare a normelor UE la 
SSIG, în vederea îmbunătățirii securității 
juridice a acestora, astfel cum se prevede 
în articolul 14 din TFUE și în protocolul 
26; reamintește că teama persistentă a 
unei provocări juridice descurajează 
furnizorii de SSIG și furnizorii publici, și 
că această teamă determină autoritățile 
publice să utilizeze norme 
necorespunzătoare de achiziții publice, 
care sfârșesc prin a costa sume 
suplimentare din banii publici;
reamintește responsabilitatea Comisiei de 
a crea certitudine juridică cu privire la 
SSIG, în special atunci când legislația are 
impact asupra furnizării de SSIG; 
subliniază că criteriile pentru acordarea 
mandatelor ar trebui să fie îmbunătățite, 
în special printr-o flexibilitate sporită în 
aplicarea sa;

Or. en
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Amendamentul 92
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că autoritățile locale și 
regionale angajate în furnizarea sau 
mandatarea SSIG au nevoie de un temei 
juridic clar pentru serviciile și cheltuielile 
acestora și că, deși serviciul de informare și 
de clarificare dezvoltat de Comisie este 
esențial, acesta nu este suficient și nu îi 
protejează pe furnizorii de SSIG împotriva 
căilor de atac jurisdicționale;

8. subliniază faptul că autoritățile locale și 
regionale angajate în furnizarea sau 
mandatarea SSIG au nevoie de certitudine 
juridică pentru serviciile și cheltuielile 
acestora și salută măsurile luate în ultimii 
ani de Comisie pentru a clarifica și a 
simplifica aplicarea normelor comunitare 
la SIG, inclusiv SSIG;

Or. en

Amendamentul 93
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că autoritățile locale și 
regionale angajate în furnizarea sau 
mandatarea SSIG au nevoie de un temei 
juridic clar pentru serviciile și cheltuielile 
acestora și că, deși serviciul de informare 
și de clarificare dezvoltat de Comisie este 
esențial, acesta nu este suficient și nu îi 
protejează pe furnizorii de SSIG împotriva 
căilor de atac jurisdicționale;

8. subliniază faptul că autoritățile locale și 
regionale angajate în furnizarea sau 
mandatarea SSIG au nevoie de norme 
clare pentru serviciile și cheltuielile 
acestora, cu respectarea deplină a 
principiului subsidiarității;

Or. en
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Amendamentul 94
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că autoritățile locale și 
regionale angajate în furnizarea sau 
mandatarea SSIG au nevoie de un temei 
juridic clar pentru serviciile și cheltuielile 
acestora și că, deși serviciul de informare și 
de clarificare dezvoltat de Comisie este 
esențial, acesta nu este suficient și nu îi 
protejează pe furnizorii de SSIG împotriva 
căilor de atac jurisdicționale;

8. subliniază faptul că autoritățile locale și 
regionale angajate în furnizarea sau 
mandatarea SSIG au nevoie de un temei 
juridic clar pentru serviciile și cheltuielile 
acestora, că serviciul de informare și de 
clarificare dezvoltat de Comisie ar trebui 
să fie completat de o metodologie pusă la 
dispoziția autorităților organizatoare și să 
ofere o grilă de aplicare a normelor 
europene;

Or. fr

Amendamentul 95
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că autoritățile locale și 
regionale angajate în furnizarea sau 
mandatarea SSIG au nevoie de un temei 
juridic clar pentru serviciile și cheltuielile 
acestora și că, deși serviciul de informare și 
de clarificare dezvoltat de Comisie este 
esențial, acesta nu este suficient și nu îi 
protejează pe furnizorii de SSIG împotriva 
căilor de atac jurisdicționale;

8. subliniază faptul că autoritățile locale și 
regionale angajate în furnizarea sau 
mandatarea SSIG au nevoie de un temei 
juridic clar pentru serviciile și cheltuielile 
acestora și că, deși serviciul de informare și 
de clarificare dezvoltat de Comisie este 
esențial, acesta nu este suficient și nu oferă 
certitudine juridică, care ar asigura faptul 
că autoritățile își pot îndeplini misiunile;

Or. en
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Amendamentul 96
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că autoritățile locale și 
regionale angajate în furnizarea sau 
mandatarea SSIG au nevoie de un temei 
juridic clar pentru serviciile și cheltuielile 
acestora și că, deși serviciul de informare și 
de clarificare dezvoltat de Comisie este 
esențial, acesta nu este suficient și nu îi 
protejează pe furnizorii de SSIG împotriva 
căilor de atac jurisdicționale;

8. subliniază faptul că autoritățile locale și 
regionale angajate în furnizarea sau 
mandatarea SSIG au nevoie de un temei 
juridic clar pentru serviciile și cheltuielile 
acestora și că, deși serviciul de informare și 
de clarificare dezvoltat de Comisie este 
esențial, acesta nu este suficient și nu îi 
protejează pe furnizorii de SSIG împotriva 
căilor de atac jurisdicționale; cu toate 
acestea, certitudinea juridică lipsește în 
continuare;

Or. en

Amendamentul 97
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că autoritățile naționale și 
locale dețin responsabilitatea de a garanta 
funcționarea corectă a SSIG, menținând 
un standard calitativ ridicat;

Or. it

Amendamentul 98
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

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

8a. consideră că e necesară abordarea 
incertitudinii juridice actuale, în ceea ce 
privește SSIG și clarifică faptul că 
bunurile publice, serviciile publice, 
serviciile de interes general și sectorul 
nonprofit, nu fac obiectul normelor în 
materie de concurență, ajutoare de stat, 
achiziții publice și piață internă, dar care 
formează un sector condus doar de 
interesul public, organizat în conformitate 
cu principiul subsidiarității, care intră în 
competențele exclusive ale statelor 
membre ale UE și ale respectivelor 
autorități regionale și locale, în vederea 
asigurării unei bune funcționări ale 
acestuia;

Or. pt

Amendamentul 99
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că nu este nici eficient, nici 
acceptabil din punct de vedere 
democratic, ca CEJ să continue să 
pronunțe hotărâri cu privire la chestiuni 
care ar trebui clarificate de legislație;

eliminat

Or. en

Amendamentul 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 9



AM\861496RO.doc 49/136 PE460.966v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că nu este nici eficient, nici 
acceptabil din punct de vedere 
democratic, ca CEJ să continue să 
pronunțe hotărâri cu privire la chestiuni 
care ar trebui clarificate de legislație;

eliminat

Or. en

Amendamentul 101
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că nu este nici eficient, nici 
acceptabil din punct de vedere 
democratic, ca CEJ să continue să 
pronunțe hotărâri cu privire la chestiuni 
care ar trebui clarificate de legislație;

9. consideră că CEJ să continue să 
pronunțe hotărâri cu privire la chestiuni 
care ar trebui clarificate de legislație;
consideră că numărul de cauze ale CJUE 
cu privire la această chestiune este un 
indicator clar al lipsei de certitudine 
juridică; indică dialogul îndelungat în 
curs al părților interesate cu privire la 
această chestiune și invită Comisia să 
treacă în sfârșit la acțiune; consideră că 
un cadru juridic care definește SSIG pe 
baza drepturilor fundamentale, 
consolidează principiile subsidiarității și 
al autoguvernării locale și exclude SSIG 
de la aplicarea normelor de piață ar oferi
o monitorizare juridică coerentă până la 
Comunicarea din 2007 privind SIG;

Or. en

Amendamentul 102
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Titlu înainte de punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Politica economică și bugetară

Or. en

Amendamentul 103
Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că SSIG constituie o 
investiție indispensabilă pentru viitorul 
Europei și că acestea se află sub o 
presiune sporită din cauza crizei 
economice și a celei bancare și din cauza 
programelor guvernamentale de 
austeritate, în urma cărora SSIG sunt și
mai solicitate;

10. subliniază că SSIG constituie o 
investiție indispensabilă pentru viitorul 
Europei; consideră că, în contextul crizei 
economice și bugetare, este necesară 
adoptarea unei abordări echilibrate, pe 
baza menținerii continuității și a calității 
serviciilor sociale și a sporii eficienței 
acestora;

Or. en

Amendamentul 104
Françoise Castex

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că SSIG constituie o 
investiție indispensabilă pentru viitorul 
Europei și că acestea se află sub o presiune 
sporită din cauza crizei economice și a 
celei bancare și din cauza programelor 
guvernamentale de austeritate, în urma 
cărora SSIG sunt și mai solicitate;

10. subliniază că SSIG, care au jucat rolul 
proeminent al unui stabilizator automat 
socioeconomic în perioada crizei 
economice și a celei bancare – mai ales 
social, prin intermediul sistemelor de 
securitate, constituie o investiție 
indispensabilă pentru viitorul Europei și că 
acestea se află sub o presiune sporită din 
cauza crizei economice și a celei bancare și 
din cauza programelor guvernamentale de 
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austeritate, în urma cărora SSIG sunt și mai 
solicitate;

Or. en

Amendamentul 105
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că SSIG constituie o 
investiție indispensabilă pentru viitorul 
Europei și că acestea se află sub o presiune 
sporită din cauza crizei economice și a 
celei bancare și din cauza programelor 
guvernamentale de austeritate, în urma 
cărora SSIG sunt și mai solicitate;

10. subliniază că SSIG constituie o 
investiție indispensabilă pentru viitorul 
Europei și că acestea se află sub o presiune 
sporită din cauza crizei economice și a 
celei bancare, în urma cărora SSIG sunt și 
mai solicitate;

Or. fr

Amendamentul 106
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că SSIG constituie o 
investiție indispensabilă pentru viitorul 
Europei și că acestea se află sub o presiune 
sporită din cauza crizei economice și a 
celei bancare și din cauza programelor 
guvernamentale de austeritate, în urma 
cărora SSIG sunt și mai solicitate;

10. subliniază că SSIG constituie o 
investiție indispensabilă pentru viitorul 
Europei și că acestea se află, din 
nefericire, sub o presiune sporită din cauza 
crizei economice și a celei financiare și 
din cauza programelor guvernamentale de 
austeritate, în urma cărora SSIG sunt și mai 
solicitate; reamintește obiectivele UE 2020 
de combatere a sărăciei și necesitatea 
urgentă de atingere a obiectivelor;

Or. en
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Amendamentul 107
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că SSIG constituie o 
investiție indispensabilă pentru viitorul 
Europei și că acestea se află sub o presiune 
sporită din cauza crizei economice și a 
celei bancare și din cauza programelor 
guvernamentale de austeritate, în urma 
cărora SSIG sunt și mai solicitate;

10. subliniază că SSIG constituie o 
investiție indispensabilă pentru viitorul
economic al Europei și că acestea se află 
sub o presiune sporită din cauza crizei 
economice și a celei bancare și din cauza 
programelor guvernamentale de austeritate, 
în urma cărora SSIG sunt și mai solicitate;

Or. en

Amendamentul 108
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază faptul că în momente de 
criză financiară publică, ale cărei urmări 
sunt reduceri bugetare de la serviciile 
sociale, ar trebui acordată o atenție 
deosebită femeilor, care sunt principalii 
beneficiari, precum și angajaților din 
serviciile sociale;

Or. en

Amendamentul 109
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)



AM\861496RO.doc 53/136 PE460.966v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că în domeniul furnizării 
SSIG menținerea calității și a amplorii 
acestora în cazul presiunilor sporite 
asupra sistemelor financiare publice din 
fiecare stat membru al UE constituie 
provocarea-cheie a contemporaneității;

Or. cs

Amendamentul 110
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că în contextul actual de 
incertitudine cu privire la creșterea 
ocupării forței de muncă, cerințele SSIG 
sunt într-o creștere constantă și consideră 
că evoluția demografică generează, de 
asemenea, noi exigențe;

Or. it

Amendamentul 111
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază faptul că criza financiară 
și economică și politicile de austeritate 
impuse statelor membre ale UE, nu 
trebuie să ducă la lipsa investițiilor în 
SSIG, ci, dimpotrivă, datorită importanței 
și necesității acestora, trebuie să existe o 
consolidare mai mare a acestor servicii, 
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pentru a răspunde la necesitățile 
populației;

Or. pt

Amendamentul 112
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că principiul solidarității și 
consolidarea Uniunii Europene solicită 
abordarea crizei, care a determinat 
sporirea șomajului și a sărăciei, prin 
intermediul unui buget al UE sporit 
semnificativ, prin fonduri structurale 
consolidate, îndeosebi Fondul social 
european, și printr-o nouă agenție 
europeană de colectare a datoriilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 113
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că principiul solidarității și 
consolidarea Uniunii Europene solicită 
abordarea crizei, care a determinat 
sporirea șomajului și a sărăciei, prin 
intermediul unui buget al UE sporit 
semnificativ, prin fonduri structurale 
consolidate, îndeosebi Fondul social 
european, și printr-o nouă agenție 
europeană de colectare a datoriilor;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 114
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că principiul solidarității și 
consolidarea Uniunii Europene solicită 
abordarea crizei, care a determinat 
sporirea șomajului și a sărăciei, prin 
intermediul unui buget al UE sporit 
semnificativ, prin fonduri structurale
consolidate, îndeosebi Fondul social 
european, și printr-o nouă agenție 
europeană de colectare a datoriilor;

11. consideră că principiul solidarității și 
consolidarea Uniunii Europene necesită 
luarea de măsuri corespunzătoare în 
vederea reducerii sărăciei și a șomajului, 
cauzate de criza financiară, prin
consolidarea financiară a fondurilor 
structurale;

Or. en

Amendamentul 115
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că principiul solidarității și 
consolidarea Uniunii Europene solicită 
abordarea crizei, care a determinat sporirea 
șomajului și a sărăciei, prin intermediul 
unui buget al UE sporit semnificativ, prin 
fonduri structurale consolidate, îndeosebi 
Fondul social european, și printr-o nouă 
agenție europeană de colectare a datoriilor;

11. consideră că principiul solidarității și 
consolidarea Uniunii Europene solicită 
abordarea crizei, care a determinat sporirea 
șomajului și a sărăciei, printr-o utilizare 
mai eficientă a unui buget al UE, sporit 
semnificativ prin mecanisme care reglează 
eficiența fondurilor structurale și îndeosebi 
a Fondului social european;

Or. it
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Amendamentul 116
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că principiul solidarității și 
consolidarea Uniunii Europene solicită 
abordarea crizei, care a determinat sporirea 
șomajului și a sărăciei, prin intermediul 
unui buget al UE sporit semnificativ, prin 
fonduri structurale consolidate, îndeosebi 
Fondul social european, și printr-o nouă 
agenție europeană de colectare a 
datoriilor;

11. consideră că principiul solidarității și 
consolidarea Uniunii Europene solicită 
abordarea crizei, care a determinat sporirea 
șomajului și a sărăciei, prin fonduri 
structurale consolidate, îndeosebi Fondul 
social european;

Or. de

Amendamentul 117
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că principiul solidarității și 
consolidarea Uniunii Europene solicită 
abordarea crizei, care a determinat sporirea 
șomajului și a sărăciei, prin intermediul 
unui buget al UE sporit semnificativ, prin 
fonduri structurale consolidate, îndeosebi 
Fondul social european, și printr-o nouă 
agenție europeană de colectare a 
datoriilor;

11. consideră că principiul solidarității și 
consolidarea Uniunii Europene solicită 
abordarea crizei, care a determinat sporirea 
șomajului și a sărăciei, prin eficientizarea 
adecvată a politicilor bugetare atât la 
nivel european, cât și la nivel național, 
prin fonduri structurale consolidate, 
îndeosebi și prin Fondul social european;

Or. cs
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Amendamentul 118
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că principiul solidarității și 
consolidarea Uniunii Europene solicită 
abordarea crizei, care a determinat sporirea 
șomajului și a sărăciei, prin intermediul 
unui buget al UE sporit semnificativ, prin 
fonduri structurale consolidate, îndeosebi 
Fondul social european, și printr-o nouă 
agenție europeană de colectare a datoriilor;

11. consideră că principiul solidarității și 
consolidarea Uniunii Europene solicită 
abordarea crizei, care a determinat sporirea 
șomajului și a sărăciei, prin intermediul 
unui buget al UE sporit semnificativ, care 
se bazează pe resurse proprii noi ale UE,
prin fonduri structurale consolidate, 
îndeosebi Fondul social european, și printr-
o nouă agenție europeană de colectare a 
datoriilor;

Or. en

Amendamentul 119
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. propune stabilirea unui fond 
european pentru inovare socială, care își 
propune să susțină și să dezvolte 
capacitatea organizațiilor societății civile 
pentru experimentare și inovare în 
legătură cu SSIG;

Or. en

Amendamentul 120
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că furnizarea de SSIG de 
calitate solicită guvernelor statelor 
membre să asigure un cadru financiar 
pentru SSIG, care să garanteze 
continuitatea serviciilor și o finanțare 
stabilă, precum și venituri și condiții de 
muncă decente și formare pentru 
furnizorii acestor servicii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 121
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că furnizarea de SSIG de 
calitate solicită guvernelor statelor 
membre să asigure un cadru financiar 
pentru SSIG, care să garanteze 
continuitatea serviciilor și o finanțare 
stabilă, precum și venituri și condiții de 
muncă decente și formare pentru 
furnizorii acestor servicii;

12. consideră că, pentru furnizarea de 
SSIG de calitate, statele membre trebuie să 
asigure o finanțare stabilă și astfel 
rentabilitatea economică;

Or. de

Amendamentul 122
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că furnizarea de SSIG de 
calitate solicită guvernelor statelor 
membre să asigure un cadru financiar

12. consideră că, pentru furnizarea de 
SSIG de calitate, este necesar un cadru 
financiar suficient care să garanteze 
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pentru SSIG, care să garanteze 
continuitatea serviciilor și o finanțare 
stabilă, precum și venituri și condiții de 
muncă decente și formare pentru furnizorii 
acestor servicii

continuitatea serviciilor și o finanțare 
stabilă, precum și venituri și condiții de 
muncă decente și formare pentru furnizorii 
acestor servicii;

Or. de

Amendamentul 123
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că furnizarea de SSIG de 
calitate solicită guvernelor statelor membre 
să asigure un cadru financiar pentru 
SSIG, care să garanteze continuitatea 
serviciilor și o finanțare stabilă, precum și 
venituri și condiții de muncă decente și 
formare pentru furnizorii acestor servicii;

12. consideră că furnizarea de SSIG de 
calitate solicită guvernelor statelor membre 
să asigure condiții adecvate, care să 
garanteze continuitatea serviciilor, precum 
și venituri și condiții de muncă decente și 
formare pentru furnizorii acestor servicii;

Or. en

Amendamentul 124
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că furnizarea de SSIG de 
calitate solicită guvernelor statelor membre 
să asigure un cadru financiar pentru SSIG, 
care să garanteze continuitatea serviciilor și 
o finanțare stabilă, precum și venituri și 
condiții de muncă decente și formare 
pentru furnizorii acestor servicii;

12. consideră că furnizarea de SSIG de 
calitate solicită guvernelor statelor membre 
să asigure un cadru financiar pentru SSIG, 
care să garanteze continuitatea serviciilor și 
o finanțare stabilă, precum și venituri și 
condiții de muncă decente și formare 
pentru angajații din sector;

Or. en
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Amendamentul 125
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază, de asemenea, că orice 
transfer al competențelor privind SSGI de 
la statele membre la autoritățile regionale 
și locale trebuie să ofere un mecanism de 
coordonare pentru a evita diferențierile 
dintre calitatea serviciilor furnizate în 
diverse zone și trebuie să fie însoțită de un 
transfer de resurse, astfel încât să permită 
continuarea furnizării serviciilor de înaltă 
calitate, accesibile tuturor, și care să 
răspundă eficient la drepturile și 
necesitățile utilizatorilor;

Or. it

Amendamentul 126
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri, 
precum un impozit pe tranzacțiile 
financiare;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 127
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri, 
precum un impozit pe tranzacțiile 
financiare;

eliminat

Or. de

Amendamentul 128
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri, 
precum un impozit pe tranzacțiile 
financiare;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 129
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri, 
precum un impozit pe tranzacțiile 

eliminat
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financiare;

Or. de

Amendamentul 130
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri, 
precum un impozit pe tranzacțiile 
financiare;

eliminat

Or. it

Amendamentul 131
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri, 
precum un impozit pe tranzacțiile 
financiare;

13. consideră că statele membre trebuie să 
ofere sprijin financiar pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate și pentru a 
asigura continuitatea acestora;

Or. en

Amendamentul 132
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 13



AM\861496RO.doc 63/136 PE460.966v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri, 
precum un impozit pe tranzacțiile 
financiare;

13. consideră că, pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri, 
adaptate unui caracter specific al acestor 
servicii;

Or. en

Amendment 133
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, pentru a furniza în
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri, 
precum un impozit pe tranzacțiile 
financiare;

13. consideră că, pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri 
corespunzătoare;

Or. es

Amendamentul 134
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri, 
precum un impozit pe tranzacțiile 
financiare;

13. consideră că, pentru a furniza și în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri. 
Prin urmare, așa cum menționează 
Parlamentul European în Raportul 
P7_TA(2011)0080 „Metodele inovatoare 
de finanțare la nivel european și 
mondial” ar fi importantă, printre alte 
măsuri, introducerea unui impozit pe 
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tranzacțiile financiare, ale căror venituri 
ar constitui o importantă sursă de resurse 
atât pentru bugetul comunitar, cât și 
pentru statele membre;

Or. it

Amendamentul 135
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri, 
precum un impozit pe tranzacțiile 
financiare;

13. consideră că, pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri, 
precum un impozit pe tranzacțiile 
financiare, aprobat de Parlamentul 
European la 20 octombrie 2010 și 
8 martie 2011; invită, prin urmare, 
Comisia Europeană să efectueze rapid un 
studiu de fezabilitate cu privire la FTT și 
să prezinte propuneri legislative concrete;

Or. en

Amendamentul 136
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri, 
precum un impozit pe tranzacțiile 
financiare;

13. consideră că, pentru a furniza în 
continuare SSIG de calitate, statele 
membre necesită noi fluxuri de venituri, 
precum un impozit pe tranzacțiile 
financiare, un nivel ridicat de impozitare 
progresivă pe venit și un impozit care ia în 
considerare utilizarea resurselor;
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Or. en

Amendamentul 137
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Titlu și subtitlu înainte de punctul 14 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Deficiențe în cadrul de reglementare al 
SSIG
General

Or. en

Amendamentul 138
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un consens 
european asupra faptului că SSIG sunt 
esențiale pentru bunăstarea popoarelor 
noastre și pentru o economie eficientă, însă 
că nu există niciun acord între Comisie și 
Consiliu sau în cadrul acestora privind 
punerea în aplicare a unor măsuri 
practice în vederea eliminării obstacolelor 
care stau în calea furnizării și dezvoltării 
SSIG;

14. consideră că există un consens 
european asupra faptului că SSIG sunt 
esențiale pentru bunăstarea popoarelor 
noastre și pentru o economie eficientă;

Or. en

Amendamentul 139
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un consens 
european asupra faptului că SSIG sunt 
esențiale pentru bunăstarea popoarelor 
noastre și pentru o economie eficientă, însă 
că nu există niciun acord între Comisie și 
Consiliu sau în cadrul acestora privind 
punerea în aplicare a unor măsuri 
practice în vederea eliminării obstacolelor 
care stau în calea furnizării și dezvoltării 
SSIG;

14. consideră că există un consens 
european asupra faptului că SSIG sunt 
esențiale pentru bunăstarea popoarelor 
noastre și pentru o economie eficientă; 
consideră că UE ar trebui să depună mai 
multe eforturi pentru a promova 
importanța acestora; subliniază interesul 
pentru o mai bună înțelegere a 
conceptelor comune cu privire la calitatea 
SSIG; invită Comisia să elaboreze o 
metodologie mai bine adaptată 
autorităților care oferă servicii publice și 
operatorilor, și care este ușor de înțeles, 
aplicabilă în mod direct și accesibilă în 
toate limbile oficiale ale UE;

Or. en

Amendamentul 140
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un consens 
european asupra faptului că SSIG sunt 
esențiale pentru bunăstarea popoarelor 
noastre și pentru o economie eficientă, însă 
că nu există niciun acord între Comisie și 
Consiliu sau în cadrul acestora privind 
punerea în aplicare a unor măsuri practice 
în vederea eliminării obstacolelor care 
stau în calea furnizării și dezvoltării
SSIG;

14. consideră că există un consens 
european asupra faptului că SSIG sunt 
esențiale pentru bunăstarea popoarelor 
noastre și pentru o economie eficientă, însă 
că nu există niciun acord între Comisie și 
Consiliu sau în cadrul acestora privind 
punerea în aplicare a unor măsuri practice 
în vederea consolidării SSIG;

Or. de
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Amendamentul 141
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure 
faptul că obiectivele sociale ale Uniunii 
nu sunt diminuate de normele pieței 
unice, și sprijinind în același timp un 
mediu care promovează calitatea, 
accesibilitatea și eficiența în furnizarea 
serviciilor;

15. subliniază că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, și sprijinind în același 
timp un mediu care promovează calitatea, 
accesibilitatea și eficiența în furnizarea 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 142
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure 
faptul că obiectivele sociale ale Uniunii 
nu sunt diminuate de normele pieței 
unice, și sprijinind în același timp un 
mediu care promovează calitatea, 
accesibilitatea și eficiența în furnizarea 
serviciilor;

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, și sprijinind în același timp un 
mediu care promovează calitatea, 
accesibilitatea și eficiența în furnizarea 
serviciilor;

Or. it
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Amendamentul 143
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure 
faptul că obiectivele sociale ale Uniunii nu 
sunt diminuate de normele pieței unice, și 
sprijinind în același timp un mediu care 
promovează calitatea, accesibilitatea și 
eficiența în furnizarea serviciilor;

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să poată decide 
modalitatea de finanțare și de furnizare a 
SSIG, fie direct, fie prin utilizarea tuturor 
instrumentelor disponibile; obiectivele 
sociale ale Uniunii nu trebuie diminuate, 
însă piața internă nu trebuie ignorată 
acolo unde SSIG pot fi realizate după 
principiile economiei de piață, 
reprezentând astfel o piață a muncii în 
creștere;

Or. de

Amendamentul 144
Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure faptul 
că obiectivele sociale ale Uniunii nu sunt 
diminuate de normele pieței unice, și 
sprijinind în același timp un mediu care 
promovează calitatea, accesibilitatea și 
eficiența în furnizarea serviciilor;

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG în conformitate cu 
principiile generale ale tratatului 
(nediscriminare, egalitate de tratament,
proporționalitate); în acest context, atrage 
atenția asupra normelor care 
reglementează concurența pentru 
furnizorii de servicii, astfel încât să se 
asigure o concurență echitabilă între 
întreprinderile publice și cele private care 
oferă SSIG, astfel încât să se garanteze
obiectivele sociale ale Uniunii și 
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sprijinirea unui mediu care promovează 
calitatea, accesibilitatea și eficiența în 
furnizarea serviciilor;

Or. en

Amendamentul 145
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure 
faptul că obiectivele sociale ale Uniunii 
nu sunt diminuate de normele pieței 
unice, și sprijinind în același timp un 
mediu care promovează calitatea, 
accesibilitatea și eficiența în furnizarea 
serviciilor;

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, în deplină conformitate cu
normele existente în materie de piață 
unică și concurență, precum și cu 
interesele utilizatorilor de servicii, și 
sprijinind în același timp un mediu care 
promovează calitatea, accesibilitatea și 
eficiența în furnizarea serviciilor;

Or. en

Amendamentul 146
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă 
libertatea de a decide modalitatea de 
finanțare și de furnizare a SSIG, fie direct, 
fie prin utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure faptul 
că obiectivele sociale ale Uniunii nu sunt 

15. subliniază faptul că, în principiu, le 
revine statelor membre competența de a 
decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure faptul
că obiectivele sociale ale Uniunii nu sunt 
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diminuate de normele pieței unice, și 
sprijinind în același timp un mediu care 
promovează calitatea, accesibilitatea și 
eficiența în furnizarea serviciilor;

diminuate de normele pieței unice, și 
sprijinind în același timp un mediu care 
promovează calitatea, accesibilitatea și 
eficiența în furnizarea serviciilor;

Or. cs

Amendamentul 147
Françoise Castex

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure faptul 
că obiectivele sociale ale Uniunii nu sunt 
diminuate de normele pieței unice, și 
sprijinind în același timp un mediu care 
promovează calitatea, accesibilitatea și 
eficiența în furnizarea serviciilor;

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie în alt mod; 
că furnizorii de SSIG în sine trebuie să 
aibă o capacitate de inițiativă care le 
poate permite să anticipeze deciziile 
publice prin utilizarea tuturor 
instrumentelor disponibile, astfel încât să 
se asigure faptul că obiectivele sociale ale 
Uniunii nu sunt diminuate de normele 
pieței unice, și sprijinind în același timp un 
mediu care promovează calitatea, 
accesibilitatea și eficiența în furnizarea 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 148
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea
de a alege în cadrul economiei de piață 
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furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure faptul 
că obiectivele sociale ale Uniunii nu sunt 
diminuate de normele pieței unice, și 
sprijinind în același timp un mediu care 
promovează calitatea, accesibilitatea și 
eficiența în furnizarea serviciilor;

pentru a decide modalitatea de finanțare și 
de furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure faptul 
că obiectivele sociale ale Uniunii sunt 
îndeplinite, și sprijinind în același timp un 
mediu care promovează calitatea, 
accesibilitatea și eficiența în furnizarea 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 149
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure faptul 
că obiectivele sociale ale Uniunii nu sunt 
diminuate de normele pieței unice, și 
sprijinind în același timp un mediu care 
promovează calitatea, accesibilitatea și 
eficiența în furnizarea serviciilor;

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor disponibile
și, în special, alternativele la licitație, 
astfel încât să se asigure faptul că 
obiectivele sociale ale Uniunii nu sunt 
diminuate de normele pieței unice, și 
sprijinind în același timp un mediu care 
promovează calitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și eficiența în furnizarea 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 150
Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure faptul 
că obiectivele sociale ale Uniunii nu sunt 
diminuate de normele pieței unice, și 
sprijinind în același timp un mediu care 
promovează calitatea, accesibilitatea și 
eficiența în furnizarea serviciilor;

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure pe 
deplin interesele utilizatorilor de servicii și 
cu respectarea deplină a normelor 
existente privind piața unică și 
concurența, și sprijinind în același timp un 
mediu care promovează calitatea, 
accesibilitatea și eficiența în furnizarea 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 151
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure faptul 
că obiectivele sociale ale Uniunii nu sunt 
diminuate de normele pieței unice, și 
sprijinind în același timp un mediu care 
promovează calitatea, accesibilitatea și 
eficiența în furnizarea serviciilor;

15. subliniază faptul că statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă libertatea 
de a decide modalitatea de finanțare și de 
furnizare a SSIG, fie direct, fie prin 
utilizarea tuturor instrumentelor 
disponibile, astfel încât să se asigure faptul 
că obiectivele sociale ale Uniunii nu sunt 
diminuate de normele pieței unice, și 
sprijinind în același timp un mediu care 
promovează calitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și eficiența în furnizarea 
serviciilor;

Or. en
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Amendamentul 152
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază faptul că la baza calității 
serviciului trebuie să se afle o consultare 
regulată și integrată a utilizatorului, care 
este în același timp și contribuabil, 
întrucât serviciul trebuie mai întâi și 
înainte de toate să răspundă nevoii 
acestuia;

Or. fr

Amendamentul 153
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei și statelor membre 
ale UE să respecte diversitatea normelor 
de organizare și gestionare a SSIG, 
precum și resursele și metodele de 
finanțare ale acestor servicii; solicită, de 
asemenea, statelor membre ale UE, să 
schimbe ,,reformele” care au 
instituționalizat modele de protecție 
socială, bazate pe piață, care fac obiectul 
concurenței și obligativității cooperării, și 
să oprească promovarea parteneriatelor 
public-privat sau transferul serviciilor 
sociale către sectorul privat, din moment 
ce acestea sunt strategii înșelătoare 
pentru ,,modernizarea” serviciilor sociale; 
consideră că asigurarea interesului 
general și a serviciilor eficiente și de 
calitate, atât de către sectorul public, cât 
și de către ,,sectorul terțiar” nonprofit sau 
de către economia socială constituie 
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strategia cea mai potrivită în vederea 
asigurării serviciilor sociale de mare 
calitate, integrate și cuprinzătoare;

Or. pt

Amendamentul 154
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo,

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită o legislație UE care să permită
societăților de ajutor reciproc, asociațiilor 
și fundațiilor să întreprindă activități la 
nivel transnațional;

16. solicită o legislație UE care să
recunoască specificitatea modelelor 
europene de organizare și de funcționare 
a economiei sociale, oferind un cadru 
specific societăților de ajutor reciproc, 
asociațiilor, cooperativelor și fundațiilor, 
care să le dea posibilitatea de a 
întreprinde activități la nivel transnațional;

Or. fr

Amendamentul 155
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită o legislație UE care să permită 
societăților de ajutor reciproc, asociațiilor 
și fundațiilor să întreprindă activități la 
nivel transnațional;

16. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a introduce propuneri de statute 
europene pentru asociații, societăți 
mutuale și fundații, să propună un studiu 
de fezabilitate și o evaluare a impactului 
pentru statutele pentru asociații și 
societăți mutuale, și să încheie evaluarea 
impactului pentru statutul pentru fundații 
în timp util; solicită o legislație UE care să 
permită societăților mutuale, asociațiilor și 
fundațiilor să întreprindă activități la nivel 
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transnațional;

Or. en

Amendamentul 156
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită o legislație UE care să permită 
societăților de ajutor reciproc, asociațiilor 
și fundațiilor să întreprindă activități la 
nivel transnațional;

16. având în vedere Declarația scrisă 
84/2010 privind crearea unor statute 
europene pentru societăți mutuale, 
asociații și fundații, solicită o legislație UE 
care să permită societăților mutuale, 
asociațiilor și fundațiilor să întreprindă 
activități la nivel transnațional;

Or. en

Amendamentul 157
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită o legislație UE care să permită 
societăților de ajutor reciproc, asociațiilor 
și fundațiilor să întreprindă activități la 
nivel transnațional;

16. invită Comisia să inițieze o legislație 
privind un statut european pentru ca 
societățile mutuale, asociațiile și fundațiile 
să întreprindă activități la nivel 
transnațional; solicită o recunoaștere mai 
profundă și mai cuprinzătoare a actorilor 
din domeniul economiei sociale care 
furnizează SSIG;

Or. en
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Amendamentul 158
Françoise Castex

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită o legislație UE care să permită 
societăților de ajutor reciproc, asociațiilor 
și fundațiilor să întreprindă activități la 
nivel transnațional;

16. solicită o legislație UE care să permită 
societăților mutuale, asociațiilor și 
fundațiilor să întreprindă activități la nivel 
transnațional datorită statutului european 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 159
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită o legislație UE care să permită 
societăților de ajutor reciproc, asociațiilor 
și fundațiilor să întreprindă activități la 
nivel transnațional;

16. solicită o legislație UE care să permită 
societăților de ajutor reciproc, asociațiilor 
și fundațiilor posibilitatea să întreprindă 
activități la nivel transnațional;

Or. cs

Amendamentul 160
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. întâmpină favorabil idei privind 
promovarea fundațiilor, a cooperativelor 
și a asociaților mutuale; propune, cu toate 
acestea, ca înainte de a crea un cadru 
legal, Comisia să efectueze o evaluare a 
impactului cu privire la beneficii, spre 
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deosebire de încurajarea activităților la 
nivel național;

Or. en

Amendamentul 161
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Titlu înainte de punctul 17 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ajutoare de stat

Or. en

Amendamentul 162
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită clarificarea principiilor 
fundamentale privind controlul ajutorului 
de stat și revizuirea criteriilor de calcul al 
compensării obligațiilor de serviciu 
public;

eliminat

Or. en

Amendamentul 163
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită clarificarea principiilor 17. solicită clarificarea principiilor 
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fundamentale privind controlul ajutorului 
de stat și revizuirea criteriilor de calcul al 
compensării obligațiilor de serviciu public;

fundamentale privind controlul ajutorului 
de stat, consolidarea securității juridice și 
implementarea criteriilor flexibile de 
calcul al compensării obligațiilor de 
serviciu public;

Or. cs

Amendamentul 164
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită clarificarea principiilor 
fundamentale privind controlul ajutorului 
de stat și revizuirea criteriilor de calcul al 
compensării obligațiilor de serviciu public;

17. solicită clarificarea principiilor 
fundamentale privind controlul ajutorului 
de stat și revizuirea criteriilor de calcul al 
compensării obligațiilor de serviciu public, 
calculul compensării ar trebui să țină 
cont și de criteriile sociale, de 
caracteristicile specifice ale furnizorului 
de servicii și de un anumit număr de 
aspecte externe asociate furnizării 
serviciilor, precum valoarea socială 
adăugată și implicarea comunității;
consideră că ar trebui, de asemenea, să se 
ia în considerare și să se compare cazurile 
de subcompensare ale furnizorilor de 
SSGI;

Or. it

Amendamentul 165
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită clarificarea principiilor 
fundamentale privind controlul ajutorului 

17. solicită clarificarea principiilor 
fundamentale privind controlul ajutorului 
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de stat și revizuirea criteriilor de calcul al 
compensării obligațiilor de serviciu public;

de stat și revizuirea criteriilor de calcul al 
compensării obligațiilor de serviciu public, 
în ideea asigurării transparenței față de 
contribuabil;

Or. fr

Amendamentul 166
Françoise Castex

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită o clarificare a mai multor 
noțiuni, precum act de mandatare sau
autorități publice;

Or. en

Amendamentul 167
Françoise Castex

Propunere de rezoluție
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. consideră că, pe parcursul 
transpunerii Directivei privind serviciile, 
mai multe state membre au transpus 
restrictiv lista serviciilor excluse din 
domeniul de aplicare al directivei, fără a 
lua în considerare posibilele efecte asupra 
caracterului de interes general al acestor 
servicii;

Or. en
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Amendamentul 168
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită extinderea răspunsului Monti-
Kroes din 2005 furnizat cu privire la 
cauza Altmark, în vederea simplificării 
normelor, a îmbunătățirii flexibilității 
aplicării acestora și a extinderii 
derogărilor. Pragul de minimis ar trebui 
ridicat la cel puțin 500 000 de euro în 
decursul unui ciclu de trei ani;

eliminat

Or. de

Amendamentul 169
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită extinderea răspunsului Monti-
Kroes din 2005 furnizat cu privire la 
cauza Altmark, în vederea simplificării 
normelor, a îmbunătățirii flexibilității 
aplicării acestora și a extinderii 
derogărilor. Pragul de minimis ar trebui 
ridicat la cel puțin 500 000 de euro în 
decursul unui ciclu de trei ani;

18. invită Comisia să utilizeze evaluarea și 
revizuirea pachetului Monti-Kroes pentru 
a consolida securitatea juridică în 
domeniul serviciilor sociale de interes 
general; solicită simplificarea controlului 
de supracompensare pentru operatorii 
care se ocupă de servicii de interes 
economic general la nivel local; invită 
Comisia să utilizeze controlul 
supracompensării numai în cazul în care 
este determinat riscul de a deteriora 
încălcarea concurenței; solicită o 
extindere a categoriei SSIG exceptate de 
la notificarea cu privire la ajutoarele de 
stat fără a ține seama de praguri, urmând 
exemplul spitalelor și al locuințelor 
subvenționate; atrage atenția asupra 
dialogului de lungă durată cu părțile 
interesate pe această temă, și invită 
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Comisia să ia măsuri;

Or. en

Amendamentul 170
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită extinderea răspunsului Monti-
Kroes din 2005 furnizat cu privire la 
cauza Altmark, în vederea simplificării 
normelor, a îmbunătățirii flexibilității 
aplicării acestora și a extinderii 
derogărilor. Pragul de minimis ar trebui
ridicat la cel puțin 500 000 de euro în 
decursul unui ciclu de trei ani;

18. solicită în mod ferm ca, măcar pentru 
serviciile sociale, pragul de minimis să fie
ridicat la cel puțin 500 000 de euro în 
decursul unui ciclu de trei ani; solicită 
Comisiei în plus să propună în două etape 
un sistem care să țină seama de PIB la 
calcularea pragului „de minimis”, în așa 
fel încât să poată fi calculat pragul „de 
minimis” specific fiecărui stat membru; 
aceasta ar putea împiedica denaturarea 
concurenței ca rezultat al unui prag 
unitar la nivel european;

Or. de

Amendamentul 171
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită extinderea răspunsului Monti-
Kroes din 2005 furnizat cu privire la cauza 
Altmark, în vederea simplificării 
normelor, a îmbunătățirii flexibilității
aplicării acestora și a extinderii 
derogărilor. Pragul de minimis ar trebui 
ridicat la cel puțin 500 000 de euro în 
decursul unui ciclu de trei ani;

18. așteaptă cu interes rezultatele 
evaluării răspunsului Monti-Kroes din 
2005 furnizat cu privire la cauza Altmark,
care va arăta dacă și unde este necesară 
luarea de măsuri suplimentare pentru a 
clarifica și a simplifica în continuare 
normele;
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Or. en

Amendamentul 172
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită extinderea răspunsului Monti-
Kroes din 2005 furnizat cu privire la cauza 
Altmark, în vederea simplificării normelor, 
a îmbunătățirii flexibilității aplicării 
acestora și a extinderii derogărilor; pragul 
„de minimis” ar trebui ridicat la cel puțin 
500 000 de euro în decursul unui ciclu de 
trei ani;

18. solicită extinderea răspunsului Monti-
Kroes din 2005 furnizat cu privire la cauza 
Altmark, în vederea simplificării normelor, 
a îmbunătățirii flexibilității aplicării 
acestora și a extinderii derogărilor;

Or. de

Amendamentul 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită extinderea răspunsului Monti-
Kroes din 2005 furnizat cu privire la cauza 
Altmark, în vederea simplificării normelor, 
a îmbunătățirii flexibilității aplicării 
acestora și a extinderii derogărilor. Pragul 
de minimis ar trebui ridicat la cel puțin 
500 000 de euro în decursul unui ciclu de 
trei ani;

18. solicită dezvoltarea suplimentară a
răspunsului Monti-Kroes din 2005 furnizat 
cu privire la cauza Altmark, în vederea 
simplificării normelor, a îmbunătățirii 
flexibilității aplicării acestora și a extinderii 
derogărilor;

Or. en
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Amendamentul 174
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită extinderea răspunsului Monti-
Kroes din 2005 furnizat cu privire la cauza 
Altmark, în vederea simplificării normelor, 
a îmbunătățirii flexibilității aplicării 
acestora și a extinderii derogărilor. Pragul 
de minimis ar trebui ridicat la cel puțin 
500 000 de euro în decursul unui ciclu de 
trei ani;

18. solicită extinderea răspunsului Monti-
Kroes din 2005 furnizat cu privire la cauza 
Altmark, în vederea simplificării normelor, 
a îmbunătățirii flexibilității aplicării 
acestora și a extinderii derogărilor; invită 
Comisia să evalueze oportunitatea 
ridicării pragului de minimis aplicabil 
SSIG;

Or. fr

Amendamentul 175
Jutta Steinruck, Peter Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită extinderea răspunsului Monti-
Kroes din 2005 furnizat cu privire la cauza 
Altmark, în vederea simplificării normelor, 
a îmbunătățirii flexibilității aplicării 
acestora și a extinderii derogărilor. Pragul 
de minimis ar trebui ridicat la cel puțin 
500 000 de euro în decursul unui ciclu de 
trei ani;

18. solicită extinderea răspunsului Monti-
Kroes din 2005 furnizat cu privire la cauza 
Altmark, în vederea simplificării normelor, 
a îmbunătățirii flexibilității aplicării 
acestora și a extinderii derogărilor. Pragul 
de minimis ar trebui ridicat, cel puțin în 
cazul SSIG, la cel puțin 500 000 de euro în 
decursul unui ciclu de trei ani;

Or. en

Amendamentul 176
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază faptul că nici sectorul, 
statutul unei entități care furnizează un 
serviciu și nici modul în care este finanțat 
nu determină dacă activitățile sale sunt 
considerate a avea un caracter economic 
sau nu, ci natura activității în sine și 
efectul său preventiv;

Or. en

Amendamentul 177
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită reformarea criteriilor de 
clasificare a SSIG de natură economică și 
non-economică în cadrul actualei 
legislații a UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 178
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită reformarea criteriilor de 
clasificare a SSIG de natură economică și 
non-economică în cadrul actualei 
legislații a UE;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 179
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită reformarea criteriilor de 
clasificare a SSIG de natură economică și 
non-economică în cadrul actualei legislații 
a UE;

19. reamintește că clasificarea drept SSIG
de natură economică și non-economică nu 
este întrebarea-cheie, ci mai degrabă 
posibilitatea ca autoritățile publice să se 
asigure realizarea finală a sarcinilor 
specifice atribuite întreprinderilor 
însărcinate cu prestarea de servicii de 
interes economic general;

Or. en

Amendamentul 180
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită reformarea criteriilor de 
clasificare a SSIG de natură economică și 
non-economică în cadrul actualei legislații 
a UE;

19. solicită reformarea criteriilor de 
diferențiere a SSIG de natură economică și 
non-economică;

Or. en

Amendamentul 181
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită reformarea criteriilor de 
clasificare a SSIG de natură economică și 
non-economică în cadrul actualei legislații 

19. solicită reformarea criteriilor de 
clasificare a SIG inclusiv SSIG, de natură 
economică și non-economică în cadrul 
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a UE; actualei legislații a UE;

Or. en

Amendamentul 182
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită reformarea criteriilor de 
clasificare a SSIG de natură economică și 
non-economică în cadrul actualei legislații 
a UE;

19. solicită clarificarea criteriilor de 
clasificare a SSIG de natură economică și 
non-economică în cadrul actualei legislații 
a UE;

Or. en

Amendamentul 183
Françoise Castex

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită reformarea criteriilor de 
clasificare a SSIG de natură economică și 
non-economică în cadrul actualei legislații 
a UE;

19. solicită reformarea criteriilor de 
clasificare a SSIG de natură economică și 
non-economică în cadrul actualei legislații 
a UE, pentru a vedea dacă SSIG 
considerate în prezent de natură 
economică nu ar putea fi considerate pe 
viitor de natură non-economică;

Or. en

Amendamentul 184
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo,

Propunere de rezoluție
Punctul 19



AM\861496RO.doc 87/136 PE460.966v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită reformarea criteriilor de 
clasificare a SSIG de natură economică și 
non-economică în cadrul actualei legislații 
a UE;

19. solicită reformarea criteriilor de 
clasificare a SSIG de natură economică și 
non-economică în cadrul actualei legislații 
a UE în vederea scoaterii acestora din 
cadrul politicii concurenței care duce la 
periclitarea misiunilor ce le revin;

Or. fr

Amendamentul 185
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. regretă faptul că Directiva privind 
serviciile (2006/13/CE) exclude din 
domeniul său de aplicare doar anumite 
SIG și SSIG, solicită un bilanț
multilateral și independent al transpunerii 
acestei directive în cel mai scurt timp, 
ținând cont de excluziunile sale parțiale și 
de impactul său în termeni de acces 
concret la SIG și SSIG;

Or. fr

Amendamentul 186
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Titlu înainte de punctul 20 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Achiziții publice

Or. en
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Amendamentul 187
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că normele privind 
achizițiile publice trebuie simplificate, iar 
flexibilitatea acestora trebui sporită astfel 
încât obligațiile de serviciu public să 
poată fi îndeplinite;

20. salută cele mai recente consultări cu 
privire la modernizarea normelor privind 
achizițiile publice destinate unor soluții 
atât pentru utilizarea mai eficientă a 
banilor publici, cât și pentru realizarea 
obiectivelor societale globale, precum 
inovarea, combaterea schimbărilor 
climatice și promovarea incluziunii 
sociale;

Or. en

Amendamentul 188
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că normele privind 
achizițiile publice trebuie simplificate, iar 
flexibilitatea acestora trebui sporită astfel 
încât obligațiile de serviciu public să poată 
fi îndeplinite;

20. subliniază faptul că normele privind 
achizițiile publice trebuie adaptate astfel 
încât obligațiile de serviciu public să poată 
fi îndeplinite; subliniază că cererea de 
ofertă în domeniul serviciilor sociale 
poate avea un impact negativ asupra 
nivelului și a calității ocupării forței de 
muncă, în timp ce alte forme de finanțare 
pot permite într-o mai mare măsură 
gestionarea flexibilității, personalizarea 
serviciilor și inovarea, care sunt esențiale 
pentru calitatea serviciilor sociale;

Or. en
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Amendamentul 189
Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că normele privind 
achizițiile publice trebuie simplificate, iar 
flexibilitatea acestora trebui sporită astfel 
încât obligațiile de serviciu public să poată 
fi îndeplinite;

20. subliniază faptul că normele privind 
achizițiile publice trebuie simplificate, 
astfel încât obligațiile de serviciu public să 
poată fi îndeplinite; consideră că sunt 
necesare discuții, pe de o parte cu privire 
la clarificarea conceptelor, în special în 
ceea ce privește noțiunea de mandatare, 
precum și cu privire la raportul dintre 
respectarea necesară a normelor privind 
achizițiile publice și SSIG, în special cu 
privire la noi abordări de gestionare, cum 
ar fi achizițiile publice interne și 
cooperarea între autoritățile locale și, pe 
de altă parte, cu privire la un accent sporit 
pe criteriile de calitate în procesul de 
selecție a ofertelor, asigurând participarea 
IMM-urilor și a altor organizații în 
condiții de egalitate;

Or. en

Amendamentul 190
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că normele privind 
achizițiile publice trebuie simplificate, iar 
flexibilitatea acestora trebui sporită astfel 
încât obligațiile de serviciu public să poată 
fi îndeplinite;

20. subliniază faptul că normele privind 
achizițiile publice trebuie simplificate, iar 
flexibilitatea acestora trebui sporită astfel 
încât obligațiile de serviciu public să poată 
fi îndeplinite; insistă asupra faptului că 
modificarea normelor privind achizițiile 
publice trebuie să rămână neutră, 
întrucât se referă la proprietatea privată 
față de cea publică în conformitate cu 
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articolul 345 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 191
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că normele privind 
achizițiile publice trebuie simplificate, iar 
flexibilitatea acestora trebui sporită astfel 
încât obligațiile de serviciu public să 
poată fi îndeplinite;

20. subliniază faptul că normele privind 
achizițiile publice trebuie simplificate, iar 
flexibilitatea acestora trebui sporită;

Or. de

Amendamentul 192
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că normele privind 
achizițiile publice trebuie simplificate, iar 
flexibilitatea acestora trebui sporită astfel 
încât obligațiile de serviciu public să poată 
fi îndeplinite;

20. subliniază faptul că normele privind 
achizițiile publice trebuie simplificate, iar 
flexibilitatea acestora trebui sporită astfel 
încât obligațiile de serviciu public să poată 
fi îndeplinite, în special datorită 
achizițiilor electronice, care aduc avantaje 
prin reducerea costurilor, fără a afecta 
calitatea serviciilor;

Or. pt



AM\861496RO.doc 91/136 PE460.966v01-00

RO

Amendamentul 193
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să recunoască în 
mod oficial alte modalități de selecționare 
a furnizorilor, precum metode interne sau 
de concesionare a serviciilor, și să acorde 
în mod explicit valoare egală tuturor 
opțiunilor de contractare și finanțare a 
SSIG; solicită extinderea metodei interne 
în vederea includerii furnizorilor de 
servicii care îndeplinesc criterii specifice 
de interes general;

eliminat

Or. en

Amendamentul 194
Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să recunoască în 
mod oficial alte modalități de selecționare 
a furnizorilor, precum metode interne sau 
de concesionare a serviciilor, și să acorde 
în mod explicit valoare egală tuturor 
opțiunilor de contractare și finanțare a 
SSIG; solicită extinderea metodei interne 
în vederea includerii furnizorilor de 
servicii care îndeplinesc criterii specifice 
de interes general;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 195
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să recunoască în mod 
oficial alte modalități de selecționare a 
furnizorilor, precum metode interne sau de 
concesionare a serviciilor, și să acorde în 
mod explicit valoare egală tuturor 
opțiunilor de contractare și finanțare a 
SSIG; solicită extinderea metodei interne
în vederea includerii furnizorilor de servicii 
care îndeplinesc criterii specifice de interes 
general;

21. solicită Comisiei să respecte alte 
modalități de furnizare a SSIG, precum 
metode interne sau de concesionare a 
serviciilor, și să acorde valoare egală 
tuturor opțiunilor de contractare și 
finanțare a SSIG; solicită extinderea 
noțiunii de „intern” în vederea includerii 
furnizorilor de servicii care îndeplinesc 
criterii specifice de interes general;

Or. en

Amendamentul 196
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să recunoască în mod 
oficial alte modalități de selecționare a 
furnizorilor, precum metode interne sau de 
concesionare a serviciilor, și să acorde în 
mod explicit valoare egală tuturor 
opțiunilor de contractare și finanțare a 
SSIG; solicită extinderea metodei interne 
în vederea includerii furnizorilor de servicii 
care îndeplinesc criterii specifice de interes 
general;

21. solicită Comisiei să recunoască în mod 
oficial alternative la achizițiile publice 
pentru furnizarea de SSIG, precum 
metode interne sau de concesionare a 
serviciilor, și să acorde în mod explicit 
valoare egală tuturor opțiunilor de 
contractare și finanțare a SSIG; solicită 
extinderea metodei interne în vederea 
includerii furnizorilor de servicii care 
îndeplinesc criterii specifice de interes 
general;

Or. en
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Amendamentul 197
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să recunoască în mod 
oficial alte modalități de selecționare a 
furnizorilor, precum metode interne sau de 
concesionare a serviciilor, și să acorde în 
mod explicit valoare egală tuturor 
opțiunilor de contractare și finanțare a 
SSIG; solicită extinderea metodei interne 
în vederea includerii furnizorilor de servicii 
care îndeplinesc criterii specifice de interes 
general;

21. solicită Comisiei să recunoască în mod 
oficial alte modalități de selecționare a 
furnizorilor, precum metode interne, să 
introducă noțiunea în legislația pozitivă a 
UE, acordând astfel în mod explicit 
valoare egală tuturor opțiunilor de 
contractare și finanțare a SIG, inclusiv
SSIG; solicită extinderea metodei interne 
în vederea includerii furnizorilor de servicii 
care îndeplinesc criterii specifice de interes 
general;

Or. en

Amendamentul 198
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să recunoască în mod 
oficial alte modalități de selecționare a 
furnizorilor, precum metode interne sau 
de concesionare a serviciilor, și să acorde 
în mod explicit valoare egală tuturor 
opțiunilor de contractare și finanțare a 
SSIG; solicită extinderea metodei interne 
în vederea includerii furnizorilor de 
servicii care îndeplinesc criterii specifice 
de interes general;

21. solicită Comisiei să recunoască în mod 
oficial alte modalități de selecționare a 
furnizorilor și să acorde în mod explicit 
valoare egală tuturor opțiunilor de 
contractare și finanțare a SSIG;

Or. en
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Amendamentul 199
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să recunoască în mod 
oficial alte modalități de selecționare a 
furnizorilor, precum metode interne sau de 
concesionare a serviciilor, și să acorde în 
mod explicit valoare egală tuturor 
opțiunilor de contractare și finanțare a 
SSIG; solicită extinderea metodei interne 
în vederea includerii furnizorilor de 
servicii care îndeplinesc criterii specifice 
de interes general;

21. solicită Comisiei să recunoască în mod 
oficial alte modalități de selecționare a 
furnizorilor, precum metode interne sau de 
concesionare a serviciilor, și să acorde în 
mod explicit valoare egală tuturor 
opțiunilor de contractare și finanțare a 
SSIG;

Or. de

Amendamentul 200
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să recunoască în mod 
oficial alte modalități de selecționare a 
furnizorilor, precum metode interne sau de 
concesionare a serviciilor, și să acorde în 
mod explicit valoare egală tuturor 
opțiunilor de contractare și finanțare a 
SSIG; solicită extinderea metodei interne 
în vederea includerii furnizorilor de 
servicii care îndeplinesc criterii specifice 
de interes general;

21. solicită Comisiei să recunoască în mod 
oficial alte modalități de selecționare a 
furnizorilor, precum metode interne sau de 
concesionare a serviciilor, și să acorde în 
mod explicit valoare egală tuturor 
opțiunilor de contractare și finanțare a 
SSIG, atunci când, în acest context, se 
ține seama de principiile tratamentului 
egal, al nediscriminării și al transparenței 
prevăzute în legislația primară; solicită 
recunoașterea procedurilor consacrate ale 
statelor membre întemeiate pe faptul că 
toți furnizorii care au capacitatea de a 
îndeplini condițiile stabilite în prealabil 
prin lege sunt autorizați, indiferent de 
forma juridică, să presteze servicii numai 
dacă se ține seama de principiile 
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tratamentului egal, al nediscriminării și al 
transparenței prevăzute în legislația 
primară;

Or. de

Amendamentul 201
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să recunoască în mod 
oficial alte modalități de selecționare a 
furnizorilor, precum metode interne sau de 
concesionare a serviciilor, și să acorde în 
mod explicit valoare egală tuturor 
opțiunilor de contractare și finanțare a 
SSIG; solicită extinderea metodei interne 
în vederea includerii furnizorilor de servicii 
care îndeplinesc criterii specifice de interes 
general;

21. solicită Comisiei să recunoască în mod 
oficial alte modalități de selecționare a 
furnizorilor, precum metode interne sau de 
concesionare a serviciilor, și să acorde în 
mod explicit valoare egală tuturor 
opțiunilor de contractare și finanțare a 
SSIG; solicită extinderea metodei interne 
în vederea includerii furnizorilor de servicii 
care îndeplinesc criterii specifice de interes 
general; solicită în continuare 
recunoașterea procedurilor consacrate ale 
statelor membre întemeiate pe faptul că 
toți furnizorii care au capacitatea de a 
îndeplini condițiile stabilite în prealabil 
prin lege sunt autorizați, indiferent de 
forma juridică, să presteze servicii numai 
dacă țin seama de principiile 
tratamentului egal, al nediscriminării și al 
transparenței prevăzute în legislația 
primară; 

Or. de

Amendamentul 202
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. sprijină fixarea normativă a unei 
opțiuni de licitare internă practică pentru 
SSIG, pe baza modelului Regulamentului 
(CE) nr. 1370/2007 revizuit al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind serviciile publice de transport 
feroviar și rutier de călători, care să 
prevadă faptul că orice autoritate locală 
competentă poate decide să furnizeze ea 
însăși servicii sau să ofere contracte de 
servicii publice unei entități diferite din 
punct de vedere juridic, asupra căreia 
autoritatea locală competentă exercită 
același tip de control precum asupra 
propriului său departament;

eliminat

Or. en

Amendamentul 203
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Motion for a resolution Amendment

22. sprijină fixarea normativă a unei 
opțiuni de licitare internă practică pentru 
SSIG, pe baza modelului Regulamentului 
(CE) nr. 1370/2007 revizuit al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind serviciile publice de transport 
feroviar și rutier de călători, care să 
prevadă faptul că orice autoritate locală 
competentă poate decide să furnizeze ea 
însăși servicii sau să ofere contracte de 
servicii publice unei entități diferite din 
punct de vedere juridic, asupra căreia 
autoritatea locală competentă exercită 
același tip de control precum asupra 
propriului său departament;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 204
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. sprijină fixarea normativă a unei 
opțiuni de licitare internă practică pentru 
SSIG, pe baza modelului Regulamentului 
(CE) nr. 1370/2007 revizuit al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind serviciile publice de transport 
feroviar și rutier de călători, care să 
prevadă faptul că orice autoritate locală 
competentă poate decide să furnizeze ea 
însăși servicii sau să ofere contracte de 
servicii publice unei entități diferite din 
punct de vedere juridic, asupra căreia 
autoritatea locală competentă exercită 
același tip de control precum asupra 
propriului său departament;

22. sprijină fixarea normativă a unei 
opțiuni de licitare internă practică pentru 
SSIG, pe baza modelului Regulamentului 
(CE) nr. 1370/2007 revizuit al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind serviciile publice de transport 
feroviar și rutier de călători, licitațiile 
putând însă avea loc numai în cazuri 
excepționale și fără a împiedica 
procedurile deschise și transparente de 
cereri de oferte;

Or. de

Amendamentul 205
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. sprijină fixarea normativă a unei 
opțiuni de licitare internă practică pentru 
SSIG, pe baza modelului Regulamentului 
(CE) nr. 1370/2007 revizuit al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind serviciile publice de transport 
feroviar și rutier de călători, care să 
prevadă faptul că orice autoritate locală 
competentă poate decide să furnizeze ea 
însăși servicii sau să ofere contracte de 

22. sprijină fixarea unei opțiuni de licitare 
internă practică pentru SSIG, pe baza 
modelului Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 revizuit al Parlamentului 
European și al Consiliului privind serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de 
călători, care să prevadă faptul că orice 
autoritate locală competentă poate decide 
să furnizeze ea însăși servicii sau să ofere 
contracte de servicii publice unei entități 
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servicii publice unei entități diferite din 
punct de vedere juridic, asupra căreia 
autoritatea locală competentă exercită 
același tip de control precum asupra 
propriului său departament;

diferite din punct de vedere juridic, asupra 
căreia autoritatea locală competentă 
exercită același tip de control precum 
asupra propriului său departament;

Or. en

Amendamentul 206
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. sprijină fixarea normativă a unei 
opțiuni de licitare internă practică pentru 
SSIG, pe baza modelului Regulamentului 
(CE) nr. 1370/2007 revizuit al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind serviciile publice de transport 
feroviar și rutier de călători, care să 
prevadă faptul că orice autoritate locală 
competentă poate decide să furnizeze ea 
însăși servicii sau să ofere contracte de 
servicii publice unei entități diferite din 
punct de vedere juridic, asupra căreia 
autoritatea locală competentă exercită 
același tip de control precum asupra 
propriului său departament;

22. sprijină fixarea normativă a unei 
opțiuni de licitare internă practică pentru
SIG, inclusiv SSIG, pe baza modelului 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 
revizuit al Parlamentului European și al 
Consiliului privind serviciile publice de 
transport feroviar și rutier de călători, care 
să prevadă faptul că orice autoritate locală 
competentă poate decide să furnizeze ea 
însăși servicii sau să ofere contracte de 
servicii publice unei entități diferite din 
punct de vedere juridic, asupra căreia 
autoritatea locală competentă exercită 
același tip de control precum asupra 
propriului său departament;

Or. en

Amendamentul 207
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că autoritățile locale trebuie 
să se implice în cadrul unui proces 

23. consideră că autoritățile locale trebuie 
să se implice în procesul de elaborare a 
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continuu ascendent de revizuire a 
normelor privind achizițiile în vederea 
evitării diferențelor dintre norme și 
modurile de organizare pe teren;

normelor privind achizițiile în vederea 
evitării diferențelor dintre norme și 
modurile de organizare pe teren;

Or. en

Amendamentul 208
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că autoritățile locale trebuie 
să se implice în cadrul unui proces 
continuu ascendent de revizuire a normelor 
privind achizițiile în vederea evitării 
diferențelor dintre norme și modurile de 
organizare pe teren;

23. consideră că autoritățile regionale
trebuie să se implice în cadrul unui proces 
continuu ascendent de revizuire a normelor 
privind achizițiile în vederea evitării 
diferențelor dintre norme și modurile de 
organizare pe teren;

Or. pt

Amendamentul 209
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că autoritățile locale trebuie 
să se implice în cadrul unui proces 
continuu ascendent de revizuire a normelor 
privind achizițiile în vederea evitării 
diferențelor dintre norme și modurile de 
organizare pe teren;

23. consideră că autoritățile locale trebuie 
să se implice în cadrul unui proces 
continuu ascendent de revizuire a normelor 
privind achizițiile în vederea evitării 
diferențelor dintre norme și nevoi concrete 
dictate de practica operațională;

Or. it
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Amendamentul 210
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că autoritățile locale trebuie 
să se implice în cadrul unui proces 
continuu ascendent de revizuire a normelor 
privind achizițiile în vederea evitării 
diferențelor dintre norme și modurile de 
organizare pe teren;

23. consideră că autoritățile locale trebuie 
să se implice în cadrul unui proces 
continuu ascendent de evaluare a normelor 
privind achizițiile în vederea evitării 
diferențelor dintre norme și modurile de 
organizare pe teren;

Or. en

Amendamentul 211
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că autoritățile locale trebuie 
să se implice în cadrul unui proces 
continuu ascendent de revizuire a normelor 
privind achizițiile în vederea evitării 
diferențelor dintre norme și modurile de 
organizare pe teren;

23. consideră că autoritățile locale și 
partenerii sociali trebuie să se implice în 
cadrul unui proces continuu ascendent de 
revizuire a normelor privind achizițiile în 
vederea evitării diferențelor dintre norme și 
modurile de organizare pe teren;

Or. de

Amendamentul 212
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită redefinirea conceptului de 
„cea mai avantajoasă ofertă din punct de 
vedere economic” astfel încât, în 

eliminat
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contractele de achiziții, inclusiv în 
subcontracte, să se introducă 
obligativitatea îndeplinirii cerinței 
criteriilor sociale și calitative la nivel 
național și local pentru furnizarea de 
SSIG;

Or. en

Amendamentul 213
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită redefinirea conceptului de 
„cea mai avantajoasă ofertă din punct de 
vedere economic” astfel încât, în 
contractele de achiziții, inclusiv în 
subcontracte, să se introducă 
obligativitatea îndeplinirii cerinței 
criteriilor sociale și calitative la nivel 
național și local pentru furnizarea de 
SSIG;

eliminat

Or. de

Amendamentul 214
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită redefinirea conceptului de 
„cea mai avantajoasă ofertă din punct de 
vedere economic” astfel încât, în
contractele de achiziții, inclusiv în
subcontracte, să se introducă 
obligativitatea îndeplinirii cerinței 
criteriilor sociale și calitative la nivel 

24. susține încurajarea includerii în 
cererile de oferte a criteriilor calitative, în
special domeniul social și cel al mediului 
și în contextul comerțului echitabil; 
solicită luarea în considerare a impunerii 
obligativității acestor criterii; solicită 
luarea în considerare și menținerea 
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național și local pentru furnizarea de 
SSIG;

statutului specific al furnizorilor 
nonprofit; subliniază lipsa de claritate în 
domeniul achizițiilor publice responsabile 
din punct de vedere social și atrage 
atenția asupra modificărilor în cadrul 
juridic stabilit prin Tratatul de la 
Lisabona și Carta drepturilor
fundamentale și invită Comisia să pună în 
aplicare dispozițiile pertinente în mod 
corespunzător; solicită Comisiei să 
elimine metoda „celei mai ieftine oferte”;

Or. en

Amendamentul 215
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită redefinirea conceptului de „cea 
mai avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic” astfel încât, în contractele de 
achiziții, inclusiv în subcontracte, să se 
introducă obligativitatea îndeplinirii 
cerinței criteriilor sociale și calitative la 
nivel național și local pentru furnizarea de 
SSIG;

24. solicită redefinirea conceptului de „cea 
mai avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic”, fără ca prin „avantajoasă din 
punct de vedere economic” să se înțelegă 
automat „la prețul cel mai mic”; în 
contractele de achiziții, inclusiv în 
subcontracte, ar trebui să se introducă 
obligativitatea îndeplinirii cerinței 
criteriilor sociale și calitative la nivel 
național și local pentru furnizarea de SSIG;

Or. de

Amendamentul 216
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită redefinirea conceptului de „cea 24. solicită redefinirea conceptului de „cea 
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mai avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic” astfel încât, în contractele de 
achiziții, inclusiv în subcontracte, să se 
introducă obligativitatea îndeplinirii 
cerinței criteriilor sociale și calitative la 
nivel național și local pentru furnizarea de 
SSIG;

mai avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic” astfel încât, în contractele de 
achiziții, inclusiv în subcontracte, să se 
introducă obligativitatea îndeplinirii 
cerinței criteriilor sociale în special în ceea 
ce privește condițiile de muncă și de 
remunerare, de protecție a sănătății și de 
incluziune, de mediu și calitative la nivel 
național și local pentru furnizarea de 
SSIG;în contractele de anteprenoriat, TVA 
inclus, și în subcontracte;

Or. it

Amendamentul 217
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită redefinirea conceptului de „cea 
mai avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic” astfel încât, în contractele de 
achiziții, inclusiv în subcontracte, să se 
introducă obligativitatea îndeplinirii 
cerinței criteriilor sociale și calitative la 
nivel național și local pentru furnizarea de 
SSIG;

24. solicită redefinirea conceptului de „cea 
mai avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic” astfel încât, în contractele de 
achiziții, inclusiv în subcontracte, să se 
introducă obligativitatea îndeplinirii 
cerinței criteriilor sociale și calitative –
îndeplinirea standardelor convenite la 
nivel internațional (de exemplu, 
Convenția ILO) – la nivel național și local 
pentru furnizarea de SSIG;

Or. en

Amendamentul 218
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită redefinirea conceptului de „cea 24. solicită extinderea conceptului de „cea 
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mai avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic” astfel încât, în contractele de 
achiziții, inclusiv în subcontracte, să se 
introducă obligativitatea îndeplinirii 
cerinței criteriilor sociale și calitative la 
nivel național și local pentru furnizarea de 
SSIG;

mai avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic” dacă în contractele de achiziții 
se introduce obligativitatea îndeplinirii 
cerinței criteriilor sociale și calitative la 
nivel național, regional și local pentru 
furnizarea de SSIG;

Or. en

Amendamentul 219
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită Comisia și statele membre să 
sprijine inițiativele care contribuie la 
realizarea unei agende politice cu 
caracter mai pregnant social și ecologic, 
prin încurajarea Comisiei Europene să 
publice un ghid cu privire la achizițiile 
sociale;

Or. en

Amendamentul 220
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Titlu înainte de punctul 25 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

; Inițiativa pentru progresul reformei

Or. en



AM\861496RO.doc 105/136 PE460.966v01-00

RO

Amendamentul 221
Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că problemele 
identificate de furnizorii SSIG necesită 
soluții prompte;

25. subliniază faptul că problemele 
identificate de furnizorii SSIG necesită 
soluții prompte; consideră că este esențial 
să se avanseze pe baza unei abordări 
pragmatice care să permită identificarea 
problemelor reale, precum și posibilele 
soluții la acestea; invită Comisia să 
efectueze, împreună cu Parlamentul și cu 
Consiliul, cercetări amănunțite cu privire 
la funcționarea sectorului SSIG, precum 
cel al serviciilor pentru persoanele 
vârstnice, care vor avea un rol major de 
jucat pe măsură ce UE se va confrunta cu 
schimbări demografice substanțiale în 
viitorul apropiat;

Or. en

Amendamentul 222
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că problemele 
identificate de furnizorii SSIG necesită 
soluții prompte;

25. subliniază faptul că problemele 
identificate de furnizorii și beneficiarii
SSIG necesită soluții prompte;

Or. cs
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Amendamentul 223
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. recunoaște valoarea ridicată a 
învățării reciproce și a schimbului de 
bune practici pentru inspirarea și 
promovarea modernizării suplimentare a 
SSIG in diferite state membre și 
îndeamnă Comisia să continue in mod 
proactiv să inițieze și să sprijine astfel de 
activități;

Or. en

Amendamentul 224
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită un program de reformare, în 
vederea includerii adaptării și clarificării 
legislative la nivel european, pentru a 
sprijini caracteristicile specifice ale SSIG;

eliminat

Or. en

Amendamentul 225
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită un program de reformare, în 
vederea includerii adaptării și clarificării 
legislative la nivel european, pentru a 

26. solicită un program de reformare, în 
vederea includerii clarificării la nivel 
european, pentru a sprijini caracteristicile 
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sprijini caracteristicile specifice ale SSIG; specifice ale SSIG nonprofit;

Or. en

Amendamentul 226
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită un program de reformare, în 
vederea includerii adaptării și clarificării 
legislative la nivel european, pentru a 
sprijini caracteristicile specifice ale SSIG;

26. solicită un program de reformare, în 
vederea includerii adaptării și clarificării 
legislative la nivel european, pentru a 
sprijini caracteristicile specifice ale SSIG;
consideră că este necesar să se ia în 
considerare un cadru obligatoriu pentru 
anumite categorii de SSIG;

Or. en

Amendamentul 227
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită un program de reformare, în 
vederea includerii adaptării și clarificării 
legislative la nivel european, pentru a 
sprijini caracteristicile specifice ale SSIG;

26. solicită un program de reformare, în 
vederea includerii adaptării și clarificării 
legislative la nivel european, pentru a 
sprijini caracteristicile specifice ale SSIG; 
respinge totuși orice modificare a 
legislației europene sau orice directivă-
cadru europeană pentru SSGI;

Or. de



PE460.966v01-00 108/136 AM\861496RO.doc

RO

Amendamentul 228
Françoise Castex

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită un program de reformare, în 
vederea includerii adaptării și clarificării 
legislative la nivel european, pentru a 
sprijini caracteristicile specifice ale SSIG;

26. solicită un program de reformare, în 
vederea includerii adaptării și clarificării 
legislative la nivel european, pentru a 
sprijini caracteristicile specifice ale SSIG, 
în special în raport cu principiile cuprinse 
în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 229
Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. subliniază că o gamă largă de 
servicii sociale au fost excluse din 
domeniul Directivei privind serviciile în 
cadrul pieței interne; speră că, în curând, 
Comisia va elabora un bilanț cu privire la 
transpunerea acestor măsuri de 
excludere;

Or. en

Amendamentul 230
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că Comitetul pentru protecție 27. consideră că Comitetul pentru protecție 
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socială contribuie într-o mare măsură la 
înțelegerea SSIG și la îndeplinirea rolului 
acestora, însă că acest fapt nu este 
suficient de reprezentativ sau de 
transparent pentru a constitui motorul 
unui program de reformare;

socială contribuie într-o mare măsură la 
înțelegerea SSIG și la îndeplinirea rolului 
acestora;

Or. de

Amendamentul 231
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că Comitetul pentru protecție 
socială contribuie într-o mare măsură la 
înțelegerea SSIG și la îndeplinirea rolului 
acestora, însă că acest fapt nu este 
suficient de reprezentativ sau de 
transparent pentru a constitui motorul 
unui program de reformare;

27. consideră că Comitetul pentru protecție 
socială contribuie într-o mare măsură la 
înțelegerea SSIG, și că ar trebui consolidat 
în termeni de reprezentativitate și 
transparență pentru a putea constitui un 
partener valoros pentru un program de 
reformare;

Or. it

Amendamentul 232
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. propune înființarea unui grup 
operativ multipartit la nivel înalt format 
din diferite părți interesate – inițial cu un 
mandat de doi ani – care să fie deschis, 
flexibil și transparent și să urmărească 
punerea în aplicare a inițiativelor politice 
identificate în acest raport și în 
recomandările celui de-al treilea forum, 
în cel de-al doilea Raport bienal al 

eliminat
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Comisiei și în rapoartele SCP, precum și 
în alte propuneri relevante; să inițieze o 
revizuire completă a tuturor normelor, 
îndeosebi a normelor privind achizițiile și 
ajutoarele de stat, care au un impact 
asupra SSIG, și să evalueze modalitatea 
în care acestea trebuie elaborate din nou 
astfel încât să respecte și să sprijine 
responsabilitățile statelor membre privind 
definirea și furnizarea de SSIG, ținând 
seama de actuala revizuire a normelor 
efectuată de Comisie;

Or. de

Amendamentul 233
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. propune înființarea unui grup 
operativ multipartit la nivel înalt format 
din diferite părți interesate – inițial cu un 
mandat de doi ani – care să fie deschis, 
flexibil și transparent și să urmărească 
punerea în aplicare a inițiativelor politice 
identificate în acest raport și în 
recomandările celui de-al treilea forum, 
în cel de-al doilea Raport bienal al 
Comisiei și în rapoartele SCP, precum și 
în alte propuneri relevante; să inițieze o 
revizuire completă a tuturor normelor, 
îndeosebi a normelor privind achizițiile și 
ajutoarele de stat, care au un impact 
asupra SSIG, și să evalueze modalitatea 
în care acestea trebuie elaborate din nou 
astfel încât să respecte și să sprijine 
responsabilitățile statelor membre privind 
definirea și furnizarea de SSIG, ținând 
seama de actuala revizuire a normelor 
efectuată de Comisie;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 234
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. propune înființarea unui grup 
operativ multipartit la nivel înalt format 
din diferite părți interesate – inițial cu un 
mandat de doi ani – care să fie deschis, 
flexibil și transparent și să urmărească 
punerea în aplicare a inițiativelor politice 
identificate în acest raport și în 
recomandările celui de-al treilea forum, 
în cel de-al doilea Raport bienal al 
Comisiei și în rapoartele SCP, precum și 
în alte propuneri relevante; să inițieze o 
revizuire completă a tuturor normelor, 
îndeosebi a normelor privind achizițiile și 
ajutoarele de stat, care au un impact 
asupra SSIG, și să evalueze modalitatea 
în care acestea trebuie elaborate din nou 
astfel încât să respecte și să sprijine 
responsabilitățile statelor membre privind 
definirea și furnizarea de SSIG, ținând 
seama de actuala revizuire a normelor 
efectuată de Comisie;

eliminat

Or. de

Amendamentul 235
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. propune înființarea unui grup 
operativ multipartit la nivel înalt format 
din diferite părți interesate – inițial cu un 
mandat de doi ani – care să fie deschis, 

eliminat



PE460.966v01-00 112/136 AM\861496RO.doc

RO

flexibil și transparent și să urmărească 
punerea în aplicare a inițiativelor politice 
identificate în acest raport și în 
recomandările celui de-al treilea forum, 
în cel de-al doilea Raport bienal al 
Comisiei și în rapoartele SCP, precum și 
în alte propuneri relevante; să inițieze o 
revizuire completă a tuturor normelor, 
îndeosebi a normelor privind achizițiile și 
ajutoarele de stat, care au un impact 
asupra SSIG, și să evalueze modalitatea 
în care acestea trebuie elaborate din nou 
astfel încât să respecte și să sprijine 
responsabilitățile statelor membre privind 
definirea și furnizarea de SSIG, ținând 
seama de actuala revizuire a normelor 
efectuată de Comisie;

Or. it

Amendamentul 236
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. propune înființarea unui grup 
operativ multipartit la nivel înalt format 
din diferite părți interesate – inițial cu un 
mandat de doi ani – care să fie deschis,
flexibil și transparent și să urmărească 
punerea în aplicare a inițiativelor politice 
identificate în acest raport și în 
recomandările celui de-al treilea forum,
în cel de-al doilea Raport bienal al 
Comisiei și în rapoartele SCP, precum și 
în alte propuneri relevante; să inițieze o 
revizuire completă a tuturor normelor, 
îndeosebi a normelor privind achizițiile și 
ajutoarele de stat, care au un impact asupra 
SSIG, și să evalueze modalitatea în care 
acestea trebuie elaborate din nou astfel 
încât să respecte și să sprijine 
responsabilitățile statelor membre privind 

28. invită Comisia să analizeze dacă 
înființarea unui observator european al 
serviciilor sociale, luarea în considerare a 
diferitor părți interesate, pentru a colecta 
informații din diverse surse în statele 
membre ar fi un instrument adecvat și să 
promoveze bune practici la nivel național,
regional și local, o revizuire completă a 
tuturor normelor, îndeosebi a normelor 
privind achizițiile și ajutoarele de stat, care 
au un impact asupra SSIG, și să evalueze 
modalitatea în care acestea trebuie 
elaborate din nou;



AM\861496RO.doc 113/136 PE460.966v01-00

RO

definirea și furnizarea de SSIG, ținând 
seama de actuala revizuire a normelor 
efectuată de Comisie;

Or. en

Amendamentul 237
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. propune înființarea unui grup operativ 
multipartit la nivel înalt format din diferite 
părți interesate – inițial cu un mandat de 
doi ani – care să fie deschis, flexibil și 
transparent și să urmărească punerea în 
aplicare a inițiativelor politice identificate 
în acest raport și în recomandările celui de-
al treilea forum, în cel de-al doilea Raport 
bienal al Comisiei și în rapoartele SCP, 
precum și în alte propuneri relevante; să 
inițieze o revizuire completă a tuturor 
normelor, îndeosebi a normelor privind 
achizițiile și ajutoarele de stat, care au un 
impact asupra SSIG, și să evalueze 
modalitatea în care acestea trebuie 
elaborate din nou astfel încât să respecte 
și să sprijine responsabilitățile statelor 
membre privind definirea și furnizarea de 
SSIG, ținând seama de actuala revizuire a 
normelor efectuată de Comisie;

28. propune înființarea unui grup operativ 
multipartit la nivel înalt format din diferite 
părți interesate – inițial cu un mandat de 
doi ani – care să fie deschis, flexibil și 
transparent și să urmărească punerea în 
aplicare a inițiativelor politice identificate 
în acest raport și în recomandările celui de-
al treilea forum, în cel de-al doilea Raport 
bienal al Comisiei și în rapoartele SCP, 
precum și în alte propuneri relevante;

Or. en

Amendamentul 238
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 28



PE460.966v01-00 114/136 AM\861496RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. propune înființarea unui grup operativ 
multipartit la nivel înalt format din diferite 
părți interesate – inițial cu un mandat de 
doi ani – care să fie deschis, flexibil și 
transparent și să urmărească punerea în 
aplicare a inițiativelor politice identificate 
în acest raport și în recomandările celui de-
al treilea forum, în cel de-al doilea Raport 
bienal al Comisiei și în rapoartele SCP, 
precum și în alte propuneri relevante; să 
inițieze o revizuire completă a tuturor 
normelor, îndeosebi a normelor privind 
achizițiile și ajutoarele de stat, care au un 
impact asupra SSIG, și să evalueze 
modalitatea în care acestea trebuie 
elaborate din nou astfel încât să respecte și 
să sprijine responsabilitățile statelor 
membre privind definirea și furnizarea de 
SSIG, ținând seama de actuala revizuire a 
normelor efectuată de Comisie;

28. propune înființarea unui grup operativ 
multipartit la nivel înalt format din diferite 
părți interesate – inițial cu un mandat de 
doi ani – care să fie deschis, cu o alcătuire 
diversă și transparent și să urmărească 
punerea în aplicare a inițiativelor politice 
identificate în acest raport și în 
recomandările celui de-al treilea forum, în 
cel de-al doilea Raport bienal al Comisiei 
și în rapoartele SCP, precum și în alte 
propuneri relevante; să inițieze elaborarea 
normelor în măsură să garanteze SSIG în 
legislația pozitivă, precum și o revizuire 
completă a tuturor normelor, îndeosebi a 
normelor privind achizițiile și ajutoarele de 
stat, care au un impact asupra SSIG, și să 
evalueze modalitatea în care acestea 
trebuie elaborate din nou astfel încât să 
respecte și să sprijine responsabilitățile 
statelor membre privind definirea și 
furnizarea de SSIG, ținând seama de 
actuala revizuire a normelor efectuată de 
Comisie; accesul la servicii sociale de 
calitate ar trebui să fie o prioritate-cheie 
în Platforma europeană pentru 
combaterea sărăciei și ar trebui să fie 
discutat în cadrul grupului de lucru 
propus;

Or. en

Amendamentul 239
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. propune înființarea unui grup operativ 
multipartit la nivel înalt format din diferite 
părți interesate – inițial cu un mandat de 
doi ani – care să fie deschis, flexibil și 

28. propune înființarea unui grup operativ 
multipartit la nivel înalt format din diferite 
părți interesate – inițial cu un mandat de 
doi ani – care să fie deschis, flexibil și 
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transparent și să urmărească punerea în 
aplicare a inițiativelor politice identificate 
în acest raport și în recomandările celui de-
al treilea forum, în cel de-al doilea Raport 
bienal al Comisiei și în rapoartele SCP, 
precum și în alte propuneri relevante; să 
inițieze o revizuire completă a tuturor 
normelor, îndeosebi a normelor privind 
achizițiile și ajutoarele de stat, care au un 
impact asupra SSIG, și să evalueze 
modalitatea în care acestea trebuie 
elaborate din nou astfel încât să respecte și 
să sprijine responsabilitățile statelor 
membre privind definirea și furnizarea de 
SSIG, ținând seama de actuala revizuire a 
normelor efectuată de Comisie;

transparent și să urmărească punerea în 
aplicare a inițiativelor politice identificate 
în acest raport și în recomandările celui de-
al treilea forum privind SSIG, în cel de-al 
doilea Raport bienal al Comisiei și în 
rapoartele SCP, precum și în alte propuneri 
relevante; să inițieze o revizuire completă a 
tuturor normelor, îndeosebi a normelor 
privind achizițiile și ajutoarele de stat, care 
au un impact asupra SSIG, și să evalueze 
modalitatea în care acestea trebuie 
elaborate din nou astfel încât să respecte și 
să sprijine responsabilitățile statelor 
membre privind definirea și furnizarea de 
SSIG, ținând seama de actuala revizuire a 
normelor efectuată de Comisie;

Or. en

Amendamentul 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că, în cadrul mandatului 
său, grupul operativ propus va lua în 
considerare și inovări precum un centru 
european de resurse pentru SSIG, un 
registru cu SSIG al statelor membre, un 
sistem pilot privind îngrijirea persoanelor 
vârstnice și programe de acțiune bazate pe 
Cadrul european voluntar al calității 
serviciilor sociale (CVC);

eliminat

Or. en

Amendamentul 241
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 29



PE460.966v01-00 116/136 AM\861496RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că, în cadrul mandatului 
său, grupul operativ propus va lua în 
considerare și inovări precum un centru 
european de resurse pentru SSIG, un 
registru cu SSIG al statelor membre, un 
sistem pilot privind îngrijirea persoanelor 
vârstnice și programe de acțiune bazate pe 
Cadrul european voluntar al calității 
serviciilor sociale (CVC);

eliminat

Or. de

Amendamentul 242
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că, în cadrul mandatului 
său, grupul operativ propus va lua în 
considerare și inovări precum un centru 
european de resurse pentru SSIG, un 
registru cu SSIG al statelor membre, un 
sistem pilot privind îngrijirea persoanelor 
vârstnice și programe de acțiune bazate pe 
Cadrul european voluntar al calității 
serviciilor sociale (CVC);

eliminat

Or. it

Amendamentul 243
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că, în cadrul mandatului 
său, grupul operativ propus va lua în 
considerare și inovări precum un centru 
european de resurse pentru SSIG, un
registru cu SSIG al statelor membre, un 
sistem pilot privind îngrijirea persoanelor 
vârstnice și programe de acțiune bazate pe 
Cadrul european voluntar al calității 
serviciilor sociale (CVC);

29. subliniază necesitatea clarificării 
aspectelor juridice imprecise cu privire la 
punerea în aplicare a SSIG și să efectueze 
un studiu cuprinzător în ceea ce privește 
funcționalitatea SSIG;

Or. en

Amendamentul 244
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că, în cadrul mandatului său, 
grupul operativ propus va lua în 
considerare și inovări precum un centru
european de resurse pentru SSIG, un 
registru cu SSIG al statelor membre, un 
sistem pilot privind îngrijirea persoanelor 
vârstnice și programe de acțiune bazate pe 
Cadrul european voluntar al calității 
serviciilor sociale (CVC);

29. consideră că, în cadrul mandatului său, 
grupul operativ propus va lua în 
considerare și inovări precum un centru 
european de resurse pentru SSIG, un 
registru cu SSIG al statelor membre, o 
serie de sisteme pilot privind îngrijirea 
persoanelor vârstnice, a persoanelor fără 
adăpost, a copiilor și a persoanelor cu 
handicap, și programe de acțiune bazate pe 
Cadrul european voluntar al calității 
serviciilor sociale (CVC);

Or. en

Amendamentul 245
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că, în cadrul mandatului său, 
grupul operativ propus va lua în 
considerare și inovări precum un centru 
european de resurse pentru SSIG, un 
registru cu SSIG al statelor membre, un 
sistem pilot privind îngrijirea persoanelor 
vârstnice și programe de acțiune bazate pe 
Cadrul european voluntar al calității 
serviciilor sociale (CVC);

29. consideră că, în cadrul mandatului său, 
grupul operativ propus va lua în 
considerare și inovări precum o bază de 
date cu SSIG a statelor membre, un sistem 
pilot privind îngrijirea persoanelor 
vârstnice și programe de acțiune bazate pe 
Cadrul european voluntar al calității 
serviciilor sociale (CVC);

Or. en

Amendamentul 246
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. propune stabilirea unui centru 
european de resurse pentru SSIG, care ar 
acționa ca un punct tehnic de referință 
între statele membre, Comisie și 
reprezentanții societății civile la nivel 
european, ar acționa ca un mecanism de 
avertizare timpurie în cazurile de 
încălcare a legislației privind SSIG, ar 
formula avize pe cont propriu sau la 
solicitarea Parlamentului, a Comitetului 
Regiunilor, a Comitetului Economic și 
Social European, ar finanța activitățile de 
cercetare și studiile în domeniu și ar juca 
un rol esențial pentru schimbul de bune 
practici între statele membre;

Or. en
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Amendamentul 247
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită un al patrulea forum european 
privind SSIG, organizat de Comisia 
pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale a Parlamentului, pentru a 
continua inițiativa din raportul Ferreira 
din 2007 și a examina progresul reformei; 
solicită grupului operativ să prezinte celui 
de-al patrulea forum un raport de progres 
care să asigure acestui forum 
continuitate, direcție și substanță;

eliminat

Or. it

Amendamentul 248
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită un al patrulea forum european 
privind SSIG, organizat de Comisia pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
a Parlamentului, pentru a continua 
inițiativa din raportul Ferreira din 2007 și a 
examina progresul reformei; solicită 
grupului operativ să prezinte celui de-al 
patrulea forum un raport de progres care să 
asigure acestui forum continuitate, direcție 
și substanță;

30. fordert ein 4. solicită un al patrulea 
forum european privind SSIG, organizat de 
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, precum și Comisia pentru 
piața internă și protecția consumatorilor 
ale Parlamentului, pentru a continua 
inițiativa din raportul Ferreira din 2007 și a 
examina progresul reformei; solicită 
grupului operativ să prezinte celui de-al 
patrulea forum un raport de progres care să 
asigure acestui forum continuitate, direcție 
și substanță;

Or. de
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Amendamentul 249
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. lansează îndemnul ca grupul operativ 
să fie prezidat de Direcția Generală 
Afaceri Sociale a Comisiei; ca printre 
membrii acestuia să se numere DG 
Concurență, DG Piața Unică, DG Mediu 
și DG Sanco, Consiliul Ocuparea Forței 
de Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
Consumatori (EPSCO), parteneri sociali 
și organizații ale societății civile active în 
SSIG; ca, dat fiind mandatul de natură 
democratică al acestora, atât Parlamentul 
cât și Comitetul Regiunilor să aibă un rol 
central; și susține că trebuie să fie 
reprezentate și întreprinderile și părțile 
interesate ale economiei sociale, inclusiv 
asociații de voluntariat și autorități locale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 250
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. lansează îndemnul ca grupul operativ 
să fie prezidat de Direcția Generală 
Afaceri Sociale a Comisiei; ca printre 
membrii acestuia să se numere DG 
Concurență, DG Piața Unică, DG Mediu 
și DG Sanco, Consiliul Ocuparea Forței 
de Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
Consumatori (EPSCO), parteneri sociali 
și organizații ale societății civile active în 
SSIG; ca, dat fiind mandatul de natură 
democratică al acestora, atât Parlamentul 

eliminat
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cât și Comitetul Regiunilor să aibă un rol 
central; și susține că trebuie să fie 
reprezentate și întreprinderile și părțile 
interesate ale economiei sociale, inclusiv 
asociații de voluntariat și autorități locale;

Or. de

Amendamentul 251
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. lansează îndemnul ca grupul operativ 
să fie prezidat de Direcția Generală 
Afaceri Sociale a Comisiei; ca printre 
membrii acestuia să se numere DG 
Concurență, DG Piața Unică, DG Mediu 
și DG Sanco, Consiliul Ocuparea Forței 
de Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
Consumatori (EPSCO), parteneri sociali 
și organizații ale societății civile active în 
SSIG; ca, dat fiind mandatul de natură 
democratică al acestora, atât Parlamentul 
cât și Comitetul Regiunilor să aibă un rol 
central; și susține că trebuie să fie 
reprezentate și întreprinderile și părțile 
interesate ale economiei sociale, inclusiv 
asociații de voluntariat și autorități locale;

eliminat

Or. it

Amendamentul 252
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. lansează îndemnul ca grupul operativ 31. propune ca grupul operativ să
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să fie prezidat de Direcția Generală 
Afaceri Sociale a Comisiei; ca printre 
membrii acestuia să se numere DG 
Concurență, DG Piața Unică, DG Mediu și 
DG Sanco, Consiliul Ocuparea Forței de 
Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
Consumatori (EPSCO), parteneri sociali și 
organizații ale societății civile active în 
SSIG; ca, dat fiind mandatul de natură 
democratică al acestora, atât Parlamentul 
cât și Comitetul Regiunilor să aibă un rol 
central; și susține că trebuie să fie 
reprezentate și întreprinderile și părțile 
interesate ale economiei sociale, inclusiv 
asociații de voluntariat și autorități locale;

cuprindă reprezentanți ai DG Afaceri
Economice și Financiare a Comisiei, DG 
Concurență, DG Piața Unică, DG Afaceri 
Sociale, DG Mediu și DG Sanco, 
Parlamentul European, Comitetul 
Regiunilor, Consiliul Ocuparea Forței de 
Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
Consumatori (EPSCO), autoritățile locale, 
organizațiile care reprezintă utilizatorii de 
SSIG și alte părți interesate vizate;

Or. en

Amendamentul 253

Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. lansează îndemnul ca grupul operativ 
să fie prezidat de Direcția Generală 
Afaceri Sociale a Comisiei; ca printre 
membrii acestuia să se numere DG 
Concurență, DG Piața Unică, DG Mediu și 
DG Sanco, Consiliul Ocuparea Forței de 
Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
Consumatori (EPSCO), parteneri sociali și 
organizații ale societății civile active în 
SSIG; ca, dat fiind mandatul de natură 
democratică al acestora, atât Parlamentul
cât și Comitetul Regiunilor să aibă un rol 
central; și susține că trebuie să fie 
reprezentate și întreprinderile și părțile 
interesate ale economiei sociale, inclusiv 
asociații de voluntariat și autorități locale;

31. lansează îndemnul ca grupul operativ 
să fie coprezidat de Parlamentul 
European și de Comisie; ca printre 
membrii acestuia să se numere Direcția 
Generală Afaceri Sociale, DG Concurență, 
DG Piața Unică, DG Mediu și DG Sanco, 
Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, 
Politică Socială, Sănătate și Consumatori 
(EPSCO), parteneri sociali și organizații 
ale societății civile active în SSIG; ca, dat 
fiind mandatul de natură democratică al 
acestora, atât Comitetul Economic și 
Social European, cât și Comitetul 
Regiunilor să aibă un rol central; și susține 
că trebuie să fie reprezentate și 
întreprinderile și părțile interesate ale 
economiei sociale, inclusiv asociații de 
voluntariat și autorități locale;
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Or. en

Amendamentul 254
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. lansează îndemnul ca grupul operativ 
să fie prezidat de Direcția Generală Afaceri 
Sociale a Comisiei; ca printre membrii 
acestuia să se numere DG Concurență, DG 
Piața Unică, DG Mediu și DG Sanco, 
Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, 
Politică Socială, Sănătate și Consumatori 
(EPSCO), parteneri sociali și organizații 
ale societății civile active în SSIG; ca, dat 
fiind mandatul de natură democratică al 
acestora, atât Parlamentul cât și Comitetul 
Regiunilor să aibă un rol central; și susține 
că trebuie să fie reprezentate și 
întreprinderile și părțile interesate ale 
economiei sociale, inclusiv asociații de 
voluntariat și autorități locale;

31. lansează îndemnul ca grupul operativ 
să fie prezidat de Direcția Generală Afaceri 
Sociale a Comisiei; ca printre membrii 
acestuia să se numere DG Concurență, DG 
Piața Unică, DG Mediu și DG Sanco, DG 
Societate Informațională și Media, 
Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, 
Politică Socială, Sănătate și Consumatori 
(EPSCO), parteneri sociali și organizații 
ale societății civile active în SSIG; ca, dat 
fiind mandatul de natură democratică al 
acestora, atât Parlamentul cât și Comitetul 
Regiunilor să aibă un rol central; și susține 
că trebuie să fie reprezentate și 
întreprinderile și părțile interesate ale 
economiei sociale, inclusiv asociații de 
voluntariat și autorități locale;

Or. cs

Amendamentul 255
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. lansează îndemnul ca grupul operativ 
să fie prezidat de Direcția Generală
Afaceri Sociale a Comisiei; ca printre 
membrii acestuia să se numere DG 
Concurență, DG Piața Unică, DG Mediu și 
DG Sanco, Consiliul Ocuparea Forței de 
Muncă, Politică Socială, Sănătate și 

31. lansează îndemnul ca grupul operativ 
să fie prezidat de comisarul Direcției 
Generale Afaceri Sociale a Comisiei; ca 
printre membrii acestuia să se numere DG 
Concurență, DG Piața Unică, DG Mediu și 
DG Sanco, Consiliul Ocuparea Forței de 
Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
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Consumatori (EPSCO), parteneri sociali și 
organizații ale societății civile active în 
SSIG; ca, dat fiind mandatul de natură 
democratică al acestora, atât Parlamentul 
cât și Comitetul Regiunilor să aibă un rol 
central; și susține că trebuie să fie 
reprezentate și întreprinderile și părțile 
interesate ale economiei sociale, inclusiv 
asociații de voluntariat și autorități locale;

Consumatori (EPSCO), parteneri sociali și 
organizații ale societății civile active în 
SSIG; ca, dat fiind mandatul de natură 
democratică al acestora, atât Parlamentul 
cât și Comitetul Regiunilor să aibă un rol 
central; și susține că trebuie să fie 
reprezentate și întreprinderile și părțile 
interesate ale economiei sociale, inclusiv 
asociații de voluntariat și autorități locale;

Or. en

Amendamentul 256
Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. lansează îndemnul ca grupul operativ
să fie prezidat de Direcția Generală Afaceri 
Sociale a Comisiei; ca printre membrii 
acestuia să se numere DG Concurență, DG 
Piața Unică, DG Mediu și DG Sanco, 
Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, 
Politică Socială, Sănătate și Consumatori 
(EPSCO), parteneri sociali și organizații 
ale societății civile active în SSIG; ca, dat 
fiind mandatul de natură democratică al 
acestora, atât Parlamentul cât și Comitetul 
Regiunilor să aibă un rol central; și susține 
că trebuie să fie reprezentate și 
întreprinderile și părțile interesate ale 
economiei sociale, inclusiv asociații de 
voluntariat și autorități locale;

31. lansează îndemnul ca observatorul 
serviciilor sociale să fie prezidat de 
Direcția Generală Afaceri Sociale a 
Comisiei; ca printre membrii acestuia să se 
numere DG Concurență, DG Piața Unică, 
DG Mediu și DG Sanco, Consiliul 
Ocuparea Forței de Muncă, Politică 
Socială, Sănătate și Consumatori (EPSCO), 
parteneri sociali și organizații ale societății 
civile active în SSIG; ca, dat fiind
mandatul de natură democratică al 
acestora, atât Parlamentul cât și Comitetul 
Regiunilor să aibă un rol central; și susține 
că trebuie să fie reprezentate și 
întreprinderile și părțile interesate ale 
economiei sociale, inclusiv asociații de 
voluntariat și autorități locale;

Or. en
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Amendamentul 257
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Titlu înainte de punctul 32 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cadrul european voluntar al calității

Or. en

Amendamentul 258
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută Cadrul european voluntar al 
calității serviciilor sociale (CVC) însă 
insistă asupra necesității de monitorizare a 
aplicării principiilor prin intermediul 
criteriilor de calitate propuse și asupra
includerii părților interesate în cadrul 
procesului;

32. salută Cadrul european voluntar al 
calității serviciilor sociale (CVC) însă 
insistă asupra includerii părților interesate 
în cadrul procesului;

Or. de

Amendamentul 259
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută Cadrul european voluntar al 
calității serviciilor sociale (CVC) însă 
insistă asupra necesității de monitorizare a 
aplicării principiilor prin intermediul 
criteriilor de calitate propuse și asupra 
includerii părților interesate în cadrul 

32. salută Cadrul european voluntar al 
calității serviciilor sociale (CVC) însă 
insistă asupra necesității de aplicare a 
principiilor prin intermediul criteriilor de 
calitate propuse și asupra includerii părților 
interesate în cadrul procesului;
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procesului;

Or. de

Amendamentul 260
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Punctul 32a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. salută faptul că, în inițiativele-cheie 
anexate la Comunicarea privind 
Platforma europeană pentru combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale, Comisia 
propune dezvoltarea, la nivel sectorial, a 
Cadrului european voluntar al calității cu 
privire la serviciile sociale, inclusiv în 
domeniul îngrijirii pe termen lung și a 
lipsei de adăpost;

Or. en

Amendamentul 261
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 32a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. sprijină dezvoltarea unui cadru 
European pentru voluntariat de calitate 
pentru SSIG, care ar putea fi utilizat ca 
bază pentru dezvoltarea cadrelor de 
calitate sectoriale specifice pentru a 
răspunde necesităților diferitor tipuri de 
servicii sociale (de urgență, rezidențial, de 
îngrijire a copiilor, de îngrijire a 
persoanelor cu handicap, locuințe sociale 
etc.);

Or. en
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Amendamentul 262
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. îndeamnă statele membre să utilizeze 
CVC în vederea înființării unor sisteme de 
acreditare și monitorizare de calitate și ca 
aplicarea acestui cadru să se evalueze 
prin referire la Carta drepturilor 
fundamentale și la Protocolul nr. 26 din 
TFUE;

eliminat

Or. de

Amendamentul 263
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. îndeamnă statele membre să utilizeze 
CVC în vederea înființării unor sisteme de 
acreditare și monitorizare de calitate și ca 
aplicarea acestui cadru să se evalueze prin 
referire la Carta drepturilor fundamentale și 
la Protocolul nr. 26 din TFUE;

33. îndeamnă statele membre să utilizeze 
CVC în vederea înființării unor sisteme de 
monitorizare de calitate și ca aplicarea 
acestui cadru să se evalueze prin referire la 
Carta drepturilor fundamentale și la 
Protocolul nr. 26 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 264
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 33
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. îndeamnă statele membre să utilizeze 
CVC în vederea înființării unor sisteme de 
acreditare și monitorizare de calitate și ca 
aplicarea acestui cadru să se evalueze prin 
referire la Carta drepturilor fundamentale și 
la Protocolul nr. 26 din TFUE;

33. îndeamnă statele membre să utilizeze 
CVC în vederea înființării unor sisteme de 
încredințare și monitorizare de calitate și 
ca funcționarea acestui cadru să se 
evalueze prin referire la Carta drepturilor 
fundamentale și la Protocolul nr. 26 din 
TFUE;

Or. en

Amendamentul 265
Proinsias De Rossa

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. îndeamnă statele membre să utilizeze 
CVC în vederea înființării unor sisteme de 
acreditare și monitorizare de calitate și ca 
aplicarea acestui cadru să se evalueze prin 
referire la Carta drepturilor fundamentale și 
la Protocolul nr. 26 din TFUE;

33. îndeamnă statele membre să utilizeze 
CVC în vederea înființării sau a 
îmbunătățirii unor sisteme de acreditare și 
monitorizare de calitate și ca aplicarea 
acestui cadru să se evalueze prin referire la 
Carta drepturilor fundamentale și la 
Protocolul nr. 26 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 266
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 33a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. invită statele membre să încurajeze 
crearea de locuri de muncă și potențialul 
de creștere a sectorului serviciilor sociale, 
medicale și de învățământ, investind în 
formarea suplimentară a personalului și 
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creând un mediu atractiv pentru 
voluntari, întrucât personalul calificat și 
voluntarii sunt esențiali pentru furnizarea 
de servicii de calitate;

Or. en

Amendamentul 267
Françoise Castex

Propunere de rezoluție
Punctul 33a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. invită Comisia Europeană să 
clarifice legătura dintre cadrul de calitate 
prevăzut în Programul Prometeus și CVC 
pentru a evita orice suprapunere;

Or. en

Amendamentul 268
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază faptul că, în vederea 
furnizării de servicii sociale de calitate, 
sunt esențiale condiții de muncă decente, 
stabile și formare de calitate;

34. subliniază faptul că în vederea 
furnizării de servicii sociale de calitate, 
sunt elemente esențiale respectarea 
deplină a drepturilor lucrătorilor, 
dezvoltarea contractului colectiv și a 
dialogului social, condiții de muncă și de 
remunerație stabile și decente și formare 
continuă și de calitate. Consideră 
necesară combaterea fenomenului muncii 
la negru, mai ales în sectorul îngrijirii. 
Subliniază faptul că voluntariatul 
constituie un element important dar care 
nu trebuie să înlocuiască necesitatea 
prezenței unei forțe de muncă 



PE460.966v01-00 130/136 AM\861496RO.doc

RO

profesionale și formate în domeniul SSGI;

Or. it

Amendamentul 269
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază faptul că, în vederea 
furnizării de servicii sociale de calitate, 
sunt esențiale condiții de muncă decente, 
stabile și formare de calitate;

34. subliniază faptul că, în vederea 
furnizării de servicii sociale de calitate, 
sunt esențiale condiții de muncă decente, 
stabile și formare de calitate pentru 
lucrătorii sociali;

Or. pl

Amendamentul 270
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază faptul că, în vederea 
furnizării de servicii sociale de calitate, 
sunt esențiale condiții de muncă decente, 
stabile și formare de calitate;

34. subliniază faptul că, în vederea 
furnizării de servicii sociale de calitate
pentru lucrătorii de toate vârstele, sunt 
esențiale o formare și condiții de muncă 
decente, stabile și de calitate;

Or. en

Amendamentul 271
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 34
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază faptul că, în vederea 
furnizării de servicii sociale de calitate, 
sunt esențiale condiții de muncă decente, 
stabile și formare de calitate;

34. subliniază faptul că, în vederea 
furnizării de servicii sociale de calitate,
participarea utilizatorilor și emanciparea 
acestora, sunt esențiale condiții de muncă 
decente, stabile și formare de calitate;

Or. en

Amendamentul 272
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază faptul că, în vederea 
furnizării de servicii sociale de calitate, 
sunt esențiale condiții de muncă decente, 
stabile și formare de calitate;

34. subliniază faptul că, în vederea 
furnizării de servicii sociale de calitate, 
sunt esențiale condiții de muncă decente, 
stabile, asigurate prin salarii minime, 
respectiv tarifare și formare de calitate;

Or. de

Amendamentul 273
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază faptul că, în vederea 
furnizării de servicii sociale de calitate, 
sunt esențiale condiții de muncă decente, 
stabile și formare de calitate;

34. subliniază faptul că, în vederea 
furnizării de servicii sociale de calitate, 
sunt esențiale condiții de muncă decente, 
stabile și formare de calitate; subliniază, de 
asemenea, necesitatea angajării unor 
specialiști de înaltă clasă;

Or. en
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Amendamentul 274
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. invită statele membre să încurajeze 
crearea de locuri de muncă și potențialul 
de creștere al sectorului serviciilor 
sociale, medicale și de învățământ, 
oferind migranților și cetățenilor UE 
condiții de muncă decente și acces la 
sisteme de protecție socială cuprinzătoare;

Or. en

Amendamentul 275
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. subliniază importanța serviciilor 
sociale furnizate de lucrătorii sociali și 
pune accent pe necesitatea efectuării de 
către aceștia a unei analize periodice a 
mediilor acceptate;

Or. pl

Amendamentul 276
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 34b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. consideră că, în ceea ce privește 
obligațiile lucrătorilor sociali, o 
importanță deosebită ar trebui să fie 
acordată măsurilor de creștere a 
motivației față de muncă, educație, 
întreprinderea unei activități economice, 
cu scopul de a dobândi independență și 
mulțumire de sine;

Or. pl

Amendamentul 277
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. consideră că principiile CVC ar trebui 
utilizate în definirea unor criterii de 
calitate obligatorii pentru punerea în 
aplicare a normelor revizuite privind 
achizițiile publice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 278
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. consideră că principiile CVC ar trebui 
utilizate în definirea unor criterii de calitate 
obligatorii pentru punerea în aplicare a 
normelor revizuite privind achizițiile 
publice;

35. consideră că principiile CVC ar trebui 
utilizate în definirea unor criterii de calitate 
facultative pentru punerea în aplicare a 
normelor revizuite privind achizițiile 
publice;
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Or. de

Amendamentul 279
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. consideră că principiile CVC ar trebui 
utilizate în definirea unor criterii de calitate 
obligatorii pentru punerea în aplicare a 
normelor revizuite privind achizițiile 
publice;

35. consideră că principiile CVC ar trebui 
utilizate în definirea unor criterii de calitate 
pentru punerea în aplicare a normelor 
revizuite privind achizițiile publice;

Or. it

Amendamentul 280
Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. consideră că principiile CVC ar trebui
utilizate în definirea unor criterii de calitate 
obligatorii pentru punerea în aplicare a 
normelor revizuite privind achizițiile 
publice;

35. consideră că principiile CVC ar putea 
fi utilizate în definirea unor criterii de 
calitate obligatorii pentru punerea în 
aplicare a normelor revizuite privind 
achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 281
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. consideră că principiile CVC ar trebui 35. consideră că principiile CVC și 
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utilizate în definirea unor criterii de calitate 
obligatorii pentru punerea în aplicare a 
normelor revizuite privind achizițiile 
publice;

remunerarea conform unor contracte 
colective de muncă practicate pe plan 
local (clauza privind salariul tarifar) ar 
trebui utilizate în definirea unor criterii de 
calitate obligatorii pentru punerea în 
aplicare a normelor revizuite privind 
achizițiile publice;

Or. de

Amendamentul 282
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. propune remedierea absenței, în CVC, 
a referirilor la finanțarea și statutul 
furnizorilor de servicii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 283
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. propune remedierea absenței, în CVC, 
a referirilor la finanțarea și statutul 
furnizorilor de servicii;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. propune remedierea absenței, în CVC, 
a referirilor la finanțarea și statutul 
furnizorilor de servicii;

36. propune îmbunătățirea suplimentară a 
CVC;

Or. en

Amendamentul 285
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, parlamentelor și guvernelor 
statelor membre, țărilor candidate și
Comitetului Regiunilor.

37. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, parlamentelor și guvernelor 
statelor membre, țărilor candidate,
Comitetului Regiunilor și Comitetului 
Economic și Social European.

Or. en


