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Amendamentul 1
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită finanțarea inițiativelor 
emblematice „Noi competențe pentru noi 
locuri de muncă”, „Tineretul în mișcare” și 
„Platforma europeană de combatere a 
sărăciei”;

2. solicită finanțarea adecvată a 
inițiativelor emblematice „Noi competențe 
pentru noi locuri de muncă”, „Tineretul în 
mișcare” și „Platforma europeană de 
combatere a sărăciei”;

Or. en

Amendamentul 2
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea continuării 
studiilor și a acțiunilor în ceea ce privește 
condițiile de trai ale lucrătorilor migranți, 
având în vedere că, în prezent, se 
înregistrează o intensificare a proceselor 
migratorii;

Or. pt

Amendamentul 3
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că aceste obiective 3. este de părere că aceste obiective 
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necesită comparabilitatea, 
compatibilitatea și complementaritatea
dintre bugetele naționale și bugetul 
Uniunii;

necesită o mai bună aliniere, 
compatibilitate și complementaritate între 
bugetele naționale și bugetul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 4
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită, în vederea punerii în aplicare 
a acțiunilor din cadrul Anului European 
al îmbătrânirii active și al solidarității 
între generații (2012), precum și din 
motive de transparență, instituirea 
specială a unei linii bugetare și finanțarea 
acesteia de către Comisie prin intermediul 
unor transferuri de credite de la linii 
existente precum 04 03 07 – „Analiză și 
studii privind situația socială, datele 
demografice și familia”;

Or. de

Amendamentul 5
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită statelor membre să asigure 
sinergii mai mari între Fondul social 
european și Fondul european de ajustare 
la globalizare;

Or. en
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Amendamentul 6
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este de părere, de asemenea, că doar 
utilizarea mai inovatoare și mai eficientă a 
resurselor disponibile poate asigura 
durabilitatea consolidării bugetare a 
statelor membre;

4. este de părere, de asemenea, că doar 
utilizarea mai inovatoare și mai eficientă a 
resurselor disponibile poate asigura 
durabilitatea consolidării bugetare a 
statelor membre și că durabilitatea 
consolidării bugetare va fi imposibil de 
realizat în lipsa unui nivel mai mare de 
cofinanțare din partea Comunității, în 
special pentru proiecte din sectoare 
sociale (FSE, Fondul de coeziune și 
programul PROGRESS), care ar permite 
statelor membre cu probleme financiare 
să facă uz pe deplin de finanțarea 
comunitară; consideră că nu ar trebui să 
se depășească nivelul de 10% pentru 
contribuțiile din partea statelor membre;

Or. pt

Amendamentul 7
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este de părere, de asemenea, că doar 
utilizarea mai inovatoare și mai eficientă a 
resurselor disponibile poate asigura 
durabilitatea consolidării bugetare a 
statelor membre;

4. este de părere, de asemenea, că doar 
utilizarea mai inovatoare și mai eficientă a 
resurselor disponibile poate asigura 
durabilitatea consolidării bugetare a 
statelor membre; subliniază că noile surse 
de venit la nivelul UE ar putea, de 
asemenea, juca un rol important în 
asigurarea incluziunii sociale și creării de 
locuri de muncă;
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Or. en

Amendamentul 8
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. prin urmare, pledează pentru o abordare 
comună a restructurărilor întreprinderilor 
prin consolidarea rolului partenerilor 
sociali și prin difuzarea de bune practici 
privind formarea lucrătorilor concediați;

5. pledează pentru o abordare comună a 
consolidării rolului partenerilor sociali și a 
difuzării de bune practici privind formarea 
lucrătorilor concediați;

Or. en

Amendamentul 9
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. propune înființarea unei linii 
bugetare, susținută de o finanțare 
adecvată, în vederea încurajării unei 
transformări a locurilor de muncă 
nesigure în locuri de muncă însoțite de 
drepturi ale lucrătorilor, aceasta fiind un 
aspect cheie legat de drepturile 
lucrătorilor;

Or. pt

Amendamentul 10
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază rolul pe care Fondul european 
de ajustare la globalizare îl are în cadrul 
acestui demers și solicită ca linia bugetară 
corespunzătoare să fie dotată cu 
suficiente credite de plată;

6. subliniază rolul pe care Fondul european 
de ajustare la globalizare îl are în cadrul 
acestui demers; 

Or. en

Amendamentul 11
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază rolul pe care Fondul
european de ajustare la globalizare îl are în 
cadrul acestui demers și solicită ca linia 
bugetară corespunzătoare să fie dotată cu 
suficiente credite de plată;

6. subliniază nevoia unui instrument de 
intervenție rapidă pentru a aborda 
concedierile în masă cauzate de criză sau 
de globalizare, combinate cu măsuri pe 
termen mediu și lung care să abordeze 
procesul de transformare spre o economie 
durabilă și mai ecologică; subliniază rolul 
pe care un Fond european de ajustare la 
globalizare consolidat îl are în cadrul 
acestui demers ca parte a unei abordări 
integrate și solicită ca linia bugetară 
corespunzătoare să dispună de o finanțare 
adecvată;

Or. en

Amendamentul 12
Emilie Turunen, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită o mai bună utilizare a 7. solicită o mai bună utilizare și un sprijin 
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programului PROGRESS pentru a putea 
îmbunătăți funcționarea serviciilor publice 
de ocupare a forței de muncă în ceea ce 
privește măsurile active de pe piața muncii 
și reamintește că, în baza acordului privind 
instrumentul de microfinanțare, bugetul 
PROGRESS trebuie consolidat;

financiar consolidat acordat programului 
PROGRESS pentru a putea îmbunătăți 
lupta împotriva sărăciei și a excluziunii 
sociale cu sprijinul organizațiilor 
societății civile, prin furnizarea de soluții 
specifice la fața locului și prin 
intermediul cooperării transnaționale și al 
schimbului de bune practici în ceea ce 
privește măsurile de integrare pe piața 
muncii, deoarece programul PROGRESS 
este principalul instrument de 
implementare a metodei deschise de 
coordonare și reamintește că, conform 
convenției din cadrul acordului privind 
instrumentul de microfinanțare, bugetul 
PROGRESS trebuie consolidat cu cel 
puțin 10 milioane de euro pentru a 
asigura bugetul prevăzut inițial pentru 
program;

Or. en

Amendamentul 13
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită o mai bună utilizare a 
programului PROGRESS pentru a putea 
îmbunătăți funcționarea serviciilor publice 
de ocupare a forței de muncă în ceea ce 
privește măsurile active de pe piața muncii 
și reamintește că, în baza acordului privind 
instrumentul de microfinanțare, bugetul 
PROGRESS trebuie consolidat;

7. solicită o mai bună utilizare a 
programului PROGRESS pentru a putea 
îmbunătăți funcționarea serviciilor publice 
de ocupare a forței de muncă în ceea ce 
privește măsurile active de pe piața muncii 
și reamintește că, în baza acordului privind 
instrumentul de microfinanțare, bugetul 
PROGRESS trebuie consolidat; consideră 
că, date fiind dificultățile din ce în ce mai 
mari cu care trebuie să se confrunte 
organizațiile sociale, contribuțiile 
acestora la finanțarea proiectelor 
sprijinite de UE nu ar trebui să 
depășească 10%;

Or. pt



AM\866166RO.doc 9/14 PE464.783v01-00

RO

Amendamentul 14
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. deplânge scala modestă a creditelor 
bugetare alocate părților individuale ale 
programului PROGRESS; consideră că 
aceste credite trebuie majorate 
substanțial, dat fiind faptul că, din cauza 
crizei, trebuie să se acorde o mai mare 
atenție și sprijin sectoarelor sociale 
cuprinse în programul PROGRESS;

Or. pt

Amendamentul 15
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită majorarea creditelor de plată
pentru FSE;

8. solicită majorarea creditelor bugetare
pentru acțiunile sociale; consideră, în 
special, că suma alocată Fondului social 
european ar trebui să se dubleze pentru a 
face față consecințelor sociale ale crizei, 
în special șomajului și sărăciei;

Or. pt

Amendamentul 16
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită majorarea creditelor de plată 
pentru FSE;

8. consideră că înființarea unei noi 
categorii de regiuni intermediare în 
cadrul fondurilor de coeziune ar trebui 
însoțită de o cerere de majorare a 
creditelor de plată pentru FSE;

Or. fr

Amendamentul 17
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază faptul că, în scopul reducerii 
numărului de persoane afectate sau 
amenințate de sărăcie, programele Uniunii 
trebuie să se adreseze migranților și altor 
grupuri vulnerabile, cum ar fi romii;

9. subliniază faptul că programele Uniunii 
trebuie să se adreseze, de asemenea,
migranților și altor grupuri vulnerabile, 
cum ar fi romii;

Or. en

Amendamentul 18
Vincenzo Iovine

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază faptul că, în scopul reducerii 
numărului de persoane afectate sau 
amenințate de sărăcie, programele Uniunii 
trebuie să se adreseze migranților și altor 
grupuri vulnerabile, cum ar fi romii;

9. subliniază faptul că, în scopul reducerii 
numărului de persoane afectate sau 
amenințate de sărăcie, programele Uniunii 
trebuie să se adreseze grupurilor
vulnerabile, cum ar fi minoritățile, 
migranții, persoanele cu handicap și 
familiile monoparentale;

Or. en
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Amendamentul 19
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază necesitatea de a introduce 
dimensiunea de gen în regulamentele de 
punere în aplicare a tuturor fondurilor 
comunitare și atrage atenția asupra FSE 
în special, care trebuie să atingă scara 
necesară pentru a promova elaborarea de 
politici pentru egalitate, înființarea de 
locuri de muncă permanente și de înaltă 
calitate și redistribuirea corectă a 
veniturilor;  

Or. pt

Amendamentul 20
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază că utilizarea în scopuri 
precise a facilității de microfinanțare 
poate ajuta persoanele aflate în șomaj sau 
persoanele cu venituri mici să înceapă, să 
stabilizeze sau să extindă o afacere de 
mici dimensiuni și încurajează statele 
membre să ofere asistență suplimentară 
unor astfel de întreprinderi pentru a 
contribui la durabilitatea acestora;  

Or. en
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Amendamentul 21
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază nevoia de a investi în 
crearea de locuri de muncă decente și 
subliniază în acest context rolul locurilor 
de muncă ecologice;

Or. en

Amendamentul 22
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază nevoia de sprijin bugetar 
pentru a combate șomajul în rândul 
tinerilor, deoarece șomajul la începutul 
vieții profesionale sporește riscul de 
sărăcie; subliniază că eforturile de a crea 
locuri de muncă decente pentru tineri au, 
de asemenea, impact asupra obiectivului 
Strategiei UE2020 legat de reducerea 
sărăciei;

Or. en

Amendamentul 23
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. consideră că bugetul european trebuie 
să sprijine țările partenere din regiunea 

eliminat
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mediteraneeană în reformarea pieței 
muncii și a sistemului de învățământ 
profesional din aceste țări.

Or. en

Amendamentul 24
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. consideră că bugetul european trebuie 
să sprijine țările partenere din regiunea 
mediteraneeană în reformarea pieței muncii 
și a sistemului de învățământ profesional 
din aceste țări.

10. consideră că bugetul european trebuie 
să sprijine țările partenere din regiunea 
mediteraneeană pentru crearea de 
structuri democratice de dialog social 
fondate pe libertăți sindicale și
recunoașterea contractelor colective și în 
reformarea pieței muncii și a sistemului de 
învățământ profesional din aceste țări;

Or. fr

Amendamentul 25
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. consideră că bugetul european trebuie 
să sprijine țările partenere din regiunea 
mediteraneeană în reformarea pieței muncii 
și a sistemului de învățământ profesional 
din aceste țări.

10. consideră că bugetul european trebuie 
să sprijine țările partenere din regiunea 
mediteraneeană în reformarea pieței muncii 
și a sistemului de învățământ profesional 
din aceste țări pentru a face posibilă o 
integrare reală pe piața muncii și pentru a 
facilita recunoașterea calificărilor 
profesionale.

Or. en



PE464.783v01-00 14/14 AM\866166RO.doc

RO

Amendamentul 26
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. propune înființarea unui program de 
serviciu civic european care să aibă drept 
scop valorificarea capacităților 
excepționale ale unui grup de tineri 
pentru a le permite să preia 
responsabilități civice, economice și din 
viața socială a Europei;

Or. fr

Amendamentul 27
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită finanțare pentru libera 
circulație a lucrătorilor și pentru 
coordonarea sistemelor de asigurare 
socială;

Or. fr


