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Amendamentul 1
Olle Ludvigsson

Proiect de aviz
Referirea 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere articolul 148 și articolul 
153 alineatul (5) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

Or. en

Amendamentul 2
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul -A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-A. întrucât UE a luat măsuri decisive 
pentru a aborda criza și întrucât criza are 
efecte de amploare, conducând la o 
reducere majoră a activității economice, 
la o creștere semnificativă a șomajului, la
o scădere abruptă a productivității și la
finanțe publice deosebit de slăbite;

Or. en

Amendamentul 3
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul -Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Aa. întrucât nivelurile ridicate de 
protecție socială din UE au amortizat 
impactul cel mai grav al crizei și întrucât 
redresarea este în continuare mai lentă în 
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Europa decât în alte părți ale lumii din 
cauza creșterii slabe a productivității 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 4
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul -Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ab. întrucât prima analiză anuală a 
creșterii marchează începutul unui nou 
ciclu de guvernanță economică în UE și 
primul semestru european de coordonare 
a politicilor economice;

Or. en

Amendamentul 5
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât politicile în domeniul ocupării 
forței de muncă, al pieței muncii și cel 
social constituie o parte esențială a 
reformelor de întreprins în cadrul 
supravegherii macroeconomice și al celei 
tematice cuprinse în strategia Europa 
2020;

B. întrucât, din decembrie 2010 până în 
prezent, rata șomajului în Europa a 
rămas stabilă la aproximativ 9%, dar 
continuă să crească în rândul tinerilor; 
întrucât politicile în domeniul ocupării 
forței de muncă, al pieței muncii și în cel 
social constituie, așadar, o parte esențială a 
reformelor de întreprins în cadrul 
supravegherii macroeconomice și al celei 
tematice cuprinse în Strategia Europa 
2020;

Or. it
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Amendamentul 6
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiect de aviz Amendamentul

C. întrucât este necesară o interacțiune 
consolidată între politicile în domeniul 
ocupării a forței de muncă, al pieței muncii 
și cel social în contextul semestrului 
european, și întrucât aceasta trebuie să aibă 
loc punându-se totodată accentul pe 
responsabilitate, asumare și legitimitate 
democratică,

C. întrucât este necesară o interacțiune 
consolidată între politicile în domeniul 
ocupării a forței de muncă, al pieței muncii 
și în cel social în contextul semestrului 
european și întrucât aceasta trebuie să aibă 
loc punându-se totodată accentul pe 
responsabilitate, asumare și legitimitate 
democratică pentru a face față 
schimbărilor demografice și provocărilor 
aduse de acestea în interesul tuturor 
generațiilor,

Or. de

Amendamentul 7
Marian Harkin

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât este necesară o interacțiune 
consolidată între politicile în domeniul 
ocupării a forței de muncă, al pieței muncii
și cel social în contextul semestrului 
european, și întrucât aceasta trebuie să aibă 
loc punându-se totodată accentul pe 
responsabilitate, asumare și legitimitate 
democratică,

C. întrucât este necesară o interacțiune 
consolidată între politicile în domeniul 
ocupării a forței de muncă, al pieței muncii
și în cel social în contextul semestrului 
european și întrucât aceasta trebuie să aibă 
loc punându-se totodată accentul pe 
responsabilitate, asumare și legitimitate 
democratică, iar o parte esențială a acestei
interacțiuni este reprezentată de 
implicarea deplină a Parlamentului 
European,

Or. en
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Amendamentul 8
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât este necesară o interacțiune 
consolidată între politicile în domeniul 
ocupării a forței de muncă, al pieței muncii
și cel social în contextul semestrului 
european, și întrucât aceasta trebuie să aibă 
loc punându-se totodată accentul pe 
responsabilitate, asumare și legitimitate 
democratică,

C. întrucât este necesară o interacțiune 
consolidată între politicile în domeniul 
ocupării a forței de muncă, al pieței muncii
și în cel social în contextul semestrului 
european și întrucât aceasta trebuie să aibă 
loc punându-se totodată accentul pe 
responsabilitate, asumare și pe 
legitimitatea democratică a actorilor din 
cadrul procesului de elaborare a acestor 
politici,

Or. fr

Amendamentul 9
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât este necesară o interacțiune 
consolidată între politicile în domeniul 
ocupării a forței de muncă, al pieței muncii
și cel social în contextul semestrului 
european, și întrucât aceasta trebuie să aibă 
loc punându-se totodată accentul pe 
responsabilitate, asumare și legitimitate 
democratică,

C. întrucât este necesară o interacțiune 
consolidată între politicile în domeniul 
ocupării a forței de muncă, al pieței muncii
și în cel social în contextul semestrului 
european și întrucât aceasta trebuie să aibă 
loc punându-se totodată accentul pe 
responsabilitate și legitimitate democratică,

Or. en

Amendamentul 10
Mara Bizzotto
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Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât este necesară o interacțiune 
consolidată între politicile în domeniul 
ocupării a forței de muncă, al pieței muncii
și cel social în contextul semestrului 
european, și întrucât aceasta trebuie să aibă 
loc punându-se totodată accentul pe 
responsabilitate, asumare și legitimitate 
democratică,

C. întrucât este necesară o interacțiune 
consolidată între politicile în domeniul 
ocupării a forței de muncă, al pieței muncii
și în cel social în contextul semestrului 
european și întrucât aceasta trebuie să aibă 
loc punându-se totodată accentul pe 
subsidiaritate, responsabilitate, asumare și 
legitimitate democratică,

Or. it

Amendamentul 11
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât parlamentele naționale sunt 
constituite prin votul liber al cetățenilor și 
întrucât, în consecință, acestea reprezintă 
și garantează drepturile dobândite și 
delegate de cetățeni; întrucât crearea 
semestrului european reduce această 
prerogativă a parlamentelor la o acțiune 
pur simbolică,

Or. fr

Amendamentul 12
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât introducerea semestrului 
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european nu ar trebui, în niciun caz, să 
subordoneze drepturile fundamentale și 
nici drepturile sociale dobândite ale 
cetățenilor restricțiilor bugetare,

Or. fr

Amendamentul 13
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Considerentul Cc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cc. întrucât semestrul european va 
permite instituțiilor europene să se 
pronunțe cu privire la proiectele naționale 
de buget chiar înainte de adoptarea lor în 
parlamentele naționale și întrucât acestea 
ar trebui să se bazeze pe previziunile 
economice și pe recomandările Comisiei 
și ale Consiliului în ceea ce privește 
alegerile de politică ce urmează să fie 
făcute,

Or. fr

Amendamentul 14
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că strategia Europa 2020 și 
semestrul european, cadru pentru o mai 
bună guvernanță socială și economică, au 
potențialul de a consolida o abordare 
comună a provocărilor, reacțiilor și 
evaluării situației sociale și a pieței muncii 
în statele membre; regretă, însă, faptul că 
Parlamentul European nu a fost implicat 

1. consideră că Strategia Europa 2020 și 
semestrul european, cadru pentru o mai 
bună guvernanță socială și economică, au 
potențialul de a consolida o abordare 
comună a provocărilor, reacțiilor și 
evaluării situației sociale și a pieței muncii 
în statele membre;
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în acest proces în timpul primului 
semestru european;

Or. fr

Amendamentul 15
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că strategia Europa 2020 și 
semestrul european, cadru pentru o mai 
bună guvernanță socială și economică, au 
potențialul de a consolida o abordare 
comună a provocărilor, reacțiilor și 
evaluării situației sociale și a pieței muncii 
în statele membre; regretă, însă, faptul că 
Parlamentul European nu a fost implicat în 
acest proces în timpul primului semestru 
european;

1. consideră că Strategia Europa 2020,
analiza anuală a creșterii și semestrul 
european oferă un cadru pentru o mai bună 
guvernanță socială și economică și o 
coordonare a politicilor economice și au 
potențialul de a consolida o abordare 
comună a provocărilor, reacțiilor și 
evaluării situației sociale și a pieței muncii 
în statele membre; regretă însă faptul că 
Parlamentul European nu a fost implicat în 
acest proces în timpul primului semestru 
european și nici în prima analiză anuală a 
creșterii care marchează începutul unui 
nou ciclu de guvernanță economică în 
UE;

Or. en

Amendamentul 16
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că strategia Europa 2020 și 
semestrul european, cadru pentru o mai 
bună guvernanță socială și economică, au 
potențialul de a consolida o abordare 
comună a provocărilor, reacțiilor și 

1. consideră că Strategia Europa 2020 și 
semestrul european, cadru pentru o mai 
bună guvernanță socială și economică, ar 
putea consolida o abordare comună a 
provocărilor, reacțiilor și evaluării situației 
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evaluării situației sociale și a pieței muncii 
în statele membre; regretă, însă, faptul că
Parlamentul European nu a fost implicat în 
acest proces în timpul primului semestru 
european;

sociale și a pieței muncii în statele membre 
dacă acestea nu ar rămâne doar intenții 
formale și Parlamentul European ar fi 
implicat efectiv în acest proces, spre 
deosebire de cele întâmplate în timpul 
primului semestru european;

Or. it

Amendamentul 17
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că strategia Europa 2020 și 
semestrul european, cadru pentru o mai 
bună guvernanță socială și economică, au 
potențialul de a consolida o abordare 
comună a provocărilor, reacțiilor și 
evaluării situației sociale și a pieței muncii 
în statele membre; regretă, însă, faptul că 
Parlamentul European nu a fost implicat în 
acest proces în timpul primului semestru 
european;

1. consideră că Strategia Europa 2020 și 
semestrul european, cadru pentru o mai 
bună guvernanță socială și economică, au 
potențialul de a consolida o abordare 
comună a provocărilor, reacțiilor și 
evaluării situației sociale și a pieței muncii 
în statele membre în vederea punerii în 
aplicare a obiectivelor comune; regretă 
însă faptul că Parlamentul European nu a 
fost implicat în acest proces în timpul 
primului semestru european;

Or. en

Amendamentul 18
Pervenche Berès, Olle Ludvigsson

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită o convenție cu privire la 
dimensiunea democratică a semestrului 
european de coordonare a politicilor
economice, astfel încât să se permită 
Parlamentului European și parlamentelor 
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naționale să își definească calendarul, 
conținutul și metodologia în interacțiune 
cu partenerii sociali și cu societatea 
civilă;

Or. fr

Amendamentul 19
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. speră că Parlamentul va participa pe 
deplin la semestrul european pentru a 
reprezenta interesele cetățenilor și a spori
legitimitatea politicilor sociale care 
urmează să fie aplicate de către statele 
membre;

Or. fr

Amendamentul 20
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. speră ca rolul parlamentelor naționale 
să fie consolidat în ceea ce privește 
integrarea lor în procesul de elaborare a 
politicilor economice și sociale pentru ca 
acestea să își demonstreze solidaritatea în 
calitate de parteneri în cadrul semestrului 
european; consideră că acest lucru ar 
permite sporirea legitimității deciziilor 
luate, ar garanta faptul că Parlamentul 
European nu este singurul reprezentant al 
intereselor cetățenilor europeni și ar 
permite transmiterea de mesaje politice 
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puternice la nivel național;

Or. fr

Amendamentul 21
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia și Consiliul să se 
asigure că orientările de politică în ceea 
ce privește consolidarea fiscală și 
reformele structurale sunt pe deplin 
coerente și în conformitate cu obiectivele 
Uniunii în materie de dezvoltare durabilă 
și socială; consideră că în momentul 
elaborării și aplicării analizei anuale a 
creșterii, Uniunea trebuie să ia în 
considerare cerințele referitoare la 
promovarea unui nivel ridicat de ocupare 
a forței de muncă, la garantarea unei 
protecții sociale adecvate, la lupta 
împotriva excluziunii sociale și la un nivel 
ridicat de educație, formare profesională 
și protecție a sănătății umane; consideră 
că recomandările specifice pentru fiecare 
țară trebuie să facă obiectul unor studii de 
impact social;

Or. en

Amendamentul 22
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că orientările pentru 
politicile de ocupare a forței de muncă ale 
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statelor membre și orientările generale ale
politicilor economice fac parte integrantă 
din semestrul european și sunt 
importante, de asemenea, pentru 
obținerea unei creșteri inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii; invită 
Consiliul și Comisia să garanteze că toate 
recomandările de politică sunt conforme
cu orientările integrate;

Or. en

Amendamentul 23
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. remarcă că metodele neoliberale care 
continuă să fie aplicate, inclusiv în cadrul 
așa-numitelor planuri naționale de 
reformă, al „guvernanței economice” și al 
semestrului european, contribuie la 
agravarea crizei sociale în diverse țări cu 
economii mai fragile și că acest lucru face 
ca viața familiilor să fie din ce în ce mai 
dificilă, în special în cazul femeilor și al 
copiilor, care sunt principalele victime ale 
sărăciei crescânde, ale șomajului și ale 
locurilor de muncă nesigure și prost 
plătite;

Or. pt

Amendamentul 24
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

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

1b. subliniază necesitatea de a acorda 
prioritate soluționării problemelor legate 
de șomaj, sărăcie și excludere socială, 
lucru care impune o revizuire a politicilor 
economice și financiare actuale, inclusiv 
a Pactului de stabilitate, a politicii privind
piața internă și a politicii de concurență, 
acordând prioritate ocupării forței de 
muncă pe termen lung și locurilor de 
muncă de calitate care conferă drepturi, 
investițiilor și serviciilor publice de 
calitate care garantează incluziunea
socială, în special în domeniul educației, 
sănătății publice, îngrijirii copiilor, 
îngrijirii persoanelor dependente, 
transporturilor publice și serviciilor 
sociale;

Or. pt

Amendamentul 25
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul și Comisia să respecte, 
cu ocazia acordării de consultanță politică
statelor membre, principiile subsidiarității
și al dialogului social în domeniul 
salariilor și al pensiilor precum și, în 
conformitate cu articolul 153 alineatul (5) 
din TFUE, să respecte competențele 
statelor membre și ale partenerilor sociali 
în aceste domenii;

2. invită Consiliul și Comisia să respecte, 
cu ocazia oferirii de orientare în materie 
de politici statelor membre, principiile 
subsidiarității și dialogului social și
competențele statelor membre și ale 
partenerilor sociali; de asemenea, 
subliniază necesitatea de a monitoriza 
incidența lipsei de armonizare în materie 
de securitate socială în ceea ce privește 
dumpingul social, care amenință din ce în 
ce mai mult dinamica concurențială a 
pieței interne;
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Or. it

Amendamentul 26
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul și Comisia să respecte, 
cu ocazia acordării de consultanță politică
statelor membre, principiile subsidiarității
și al dialogului social în domeniul
salariilor și al pensiilor precum și, în 
conformitate cu articolul 153 alineatul (5)
din TFUE, să respecte competențele 
statelor membre și ale partenerilor sociali 
în aceste domenii;

2. subliniază că orientarea în materie de 
politici oferită statelor membre se referă 
parțial la domenii de politică cum ar fi 
salariile și pensiile care, în conformitate 
cu articolul 153 din TFUE țin de
competențele statelor membre și ale 
partenerilor sociali; subliniază că 
responsabilitatea democratică trebuie să 
fie asigurată și că principiile 
subsidiarității și dialogului social trebuie 
să fie respectate pentru a menține un 
spațiu politic necesar pentru punerea în 
aplicare la nivel național;

Or. en

Amendamentul 27
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul și Comisia să respecte,
cu ocazia acordării de consultanță politică
statelor membre, principiile subsidiarității
și al dialogului social în domeniul salariilor
și al pensiilor precum și, în conformitate cu 
articolul 153 alineatul (5) din TFUE, să 
respecte competențele statelor membre și 
ale partenerilor sociali în aceste domenii;

2. invită Consiliul și Comisia, cu ocazia 
oferirii de orientare în materie de politici
statelor membre, să ia în considerare 
faptul că criza a afectat puternic 
societățile europene și că, în unele state 
membre, rata șomajului în rândul 
tinerilor este de 40%, iar milioane de 
persoane trăiesc sub pragul sărăciei, să 
combată dezechilibrele acumulate, să
respecte principiile solidarității,
subsidiarității și dialogului social în 
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domeniul salariilor și al pensiilor precum
și, în conformitate cu articolul 153 
alineatul (5) din TFUE, să respecte 
competențele statelor membre și ale 
partenerilor sociali în aceste domenii;

Or. en

Amendamentul 28
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul și Comisia să respecte,
cu ocazia acordării de consultanță politică
statelor membre, principiile subsidiarității
și al dialogului social în domeniul salariilor
și al pensiilor precum și, în conformitate cu 
articolul 153 alineatul (5) din TFUE, să 
respecte competențele statelor membre și 
ale partenerilor sociali în aceste domenii;

2. invită Consiliul și Comisia, cu ocazia 
oferirii de orientare în materie de politici
statelor membre, să evalueze în mod 
amănunțit dacă măsurile propuse de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale și de punere în aplicare a 
obiectivelor principale de ocupare a forței 
de muncă sunt în conformitate cu 
obiectivele Strategiei Europa 2020 și să
respecte principiile subsidiarității și 
dialogului social în domeniul salariilor și al 
pensiilor precum și, în conformitate cu 
articolul 153 alineatul (5) din TFUE, să 
respecte competențele statelor membre și 
ale partenerilor sociali în aceste domenii;

Or. en

Amendamentul 29
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul și Comisia să respecte, 
cu ocazia acordării de consultanță politică

2. invită Consiliul și Comisia să respecte, 
cu ocazia oferirii de orientare în materie 
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statelor membre, principiile subsidiarității
și al dialogului social în domeniul salariilor
și al pensiilor precum și, în conformitate cu 
articolul 153 alineatul (5) din TFUE, să 
respecte competențele statelor membre și 
ale partenerilor sociali în aceste domenii;

de politici statelor membre în ceea ce 
privește educația, ocuparea forței de 
muncă, afacerile sociale, politica 
macroeconomică și bugetul, principiile 
subsidiarității și dialogului social în 
domeniul salariilor și al pensiilor precum
și, în conformitate cu articolul 153 
alineatul (5) din TFUE, să respecte 
competențele statelor membre și ale 
partenerilor sociali în aceste domenii;

Or. fr

Amendamentul 30
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul și Comisia să respecte, 
cu ocazia acordării de consultanță politică
statelor membre, principiile subsidiarității
și al dialogului social în domeniul salariilor
și al pensiilor precum și, în conformitate cu 
articolul 153 alineatul (5) din TFUE, să 
respecte competențele statelor membre și 
ale partenerilor sociali în aceste domenii;

2. invită Consiliul și Comisia să respecte, 
cu ocazia oferirii de orientare în materie 
de politici statelor membre, principiile 
subsidiarității și dialogului social în 
domeniul salariilor și al pensiilor precum
și, în conformitate cu articolul 153 
alineatul (5) din TFUE, să respecte 
competențele statelor membre și ale 
partenerilor sociali în aceste domenii și să 
consulte partenerii sociali înainte de a-și 
emite recomandările;

Or. fr

Amendamentul 31
Olle Ludvigsson

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să utilizeze toate 
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informațiile și expertiza pe care le are la 
dispoziție, inclusiv pe cele ale Fundației 
Europene pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de Muncă, în
cadrul evaluării sale cu privire la 
progresul înregistrat în atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și în 
realizarea inițiativelor aferente;

Or. en

Amendamentul 32
Olle Ludvigsson

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită Comisia să efectueze un studiu 
de impact în temeiul articolului 9 din 
TFUE cu privire la recomandările sale de 
acțiune, inclusiv cu privire la propunerile 
de acțiuni prioritare adresate Consiliului 
European de primăvară și la 
recomandările acestuia privind orientările 
specifice pentru fiecare țară în parte 
adresate Consiliul European din iunie;

Or. en

Amendamentul 33
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. speră ca recomandările Comisiei și ale 
Consiliului să se bazeze în principal pe o 
politică socială favorabilă educației și 
formării profesionale, accesului la 
încadrarea în muncă, reinserției 
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profesionale a șomerilor și unei 
coordonări mai bune a sistemelor de 
protecție socială din statele membre;

Or. fr

Amendamentul 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este preocupat de faptul că orientările 
europene se concentrează doar asupra 
realizării pieței interne prin eliminarea 
tuturor obstacolelor din calea 
concurenței, fără să abordeze politici de 
combatere a precarității, a sărăciei și a 
excluziunii sociale;

Or. fr

Amendamentul 35
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită ca orientările europene să fie 
însoțite de o evaluare a impactului 
concurenței fiscale dintre state, precum și 
al scutirilor fiscale aplicate veniturilor 
bugetare ale statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 36
Mara Bizzotto
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își declară intenția de a contribui în mod 
activ la implementarea strategiei Europa 
2020 și a semestrului european, inclusiv a
aspectelor sociale și de ocupare a forței de 
muncă, acordându-le un loc prioritar pe 
agenda politică a anului;

3. își declară intenția de a contribui în mod 
activ și concret la abordarea situației de 
urgență socială și a celei privind ocuparea 
forței de muncă, care afectează cetățenii 
europeni, supraveghind în mod critic și 
concret implementarea Strategiei Europa 
2020 și participând la inițiativele
semestrului european; declară, de 
asemenea, că va depune eforturi pentru 
ca ocuparea forței de muncă și situațiile 
de urgență socială să aibă în continuare
un loc prioritar pe agenda politică a anului;

Or. it

Amendamentul 37
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își declară intenția de a contribui în mod 
activ la implementarea strategiei Europa 
2020 și a semestrului european, inclusiv a 
aspectelor sociale și de ocupare a forței de 
muncă, acordându-le un loc prioritar pe 
agenda politică a anului;

3. își declară intenția de a contribui în mod 
activ la implementarea obiectivelor 
ambițioase ale Strategiei Europa 2020
pentru o nouă cale orientată spre creștere 
și la realizarea obiectivelor naționale ale 
statelor membre convenite în cadrul 
acestei strategii și a semestrului european, 
inclusiv a aspectelor sociale și de ocupare a 
forței de muncă, acordându-le un loc 
prioritar pe agenda politică a anului;

Or. en

Amendamentul 38
Heinz K. Becker
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiect de aviz Amendamentul

3. își declară intenția de a contribui în mod 
activ la implementarea strategiei Europa 
2020 și a semestrului european, inclusiv a 
aspectelor sociale și de ocupare a forței de 
muncă, acordându-le un loc prioritar pe 
agenda politică a anului;

3. își declară intenția de a contribui în mod 
activ la implementarea Strategiei Europa 
2020 și a semestrului european, inclusiv a 
aspectelor sociale și de ocupare a forței de 
muncă, acordându-le un loc prioritar pe 
agenda politică a anului; în plus, 
subliniază importanța inițiativelor precum 
Anul european al îmbătrânirii active sau 
al învățării pe tot parcursul vieții;

Or. de

Amendamentul 39
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își declară intenția de a contribui în mod 
activ la implementarea strategiei Europa 
2020 și a semestrului european, inclusiv a 
aspectelor sociale și de ocupare a forței de 
muncă, acordându-le un loc prioritar pe 
agenda politică a anului;

3. își declară intenția de a contribui în mod 
activ la implementarea Strategiei Europa 
2020 și a semestrului european, inclusiv a 
aspectelor de ocupare a forței de muncă, 
sociale și de gen, acordându-le un loc 
prioritar pe agenda politică a anului;

Or. en

Amendamentul 40
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța investițiilor
publice la nivelul UE și la nivel național 
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pentru a promova coeziunea socială și 
economică, în special investițiile în 
regiunile mai puțin dezvoltate; din acest 
motiv, consideră că este esențială 
anularea Pactului de stabilitate și 
creștere, având în vedere efectul său 
negativ asupra implementării adecvate a 
fondurilor structurale și asupra
investițiilor în general; solicită să se 
stabilească o distincție clară între 
investiții și cheltuieli curente și consideră 
că cheltuielile pentru educație, servicii 
sociale, C&D și infrastructuri, inclusiv 
energiile regenerabile, transporturile și 
comunicațiile, constituie investiții;

Or. pt

Amendamentul 41
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5 – partea introductivă (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își declară disponibilitatea pentru a se 
angaja într-un dialog politic periodic și 
pentru schimburi de vederi cu actorii 
interesați, inclusiv parteneri sociali și 
ONG-uri, cu privire la aspectele sociale și 
de ocupare a forței de muncă ale strategiei
Europa 2020 și ale semestrului european,
și, în acest cadru:

5. își declară disponibilitatea pentru a se 
angaja într-un dialog politic periodic și 
pentru schimburi de opinii cu parlamentele 
naționale și cu actorii interesați, inclusiv 
parteneri sociali și ONG-uri, cu privire la 
aspectele sociale și de ocupare a forței de 
muncă ale Strategiei Europa 2020 și ale 
semestrului european, și, în acest cadru:

Or. en

Amendamentul 42
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 5 – partea introductivă (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. își declară disponibilitatea pentru a se 
angaja într-un dialog politic periodic și 
pentru schimburi de vederi cu actorii 
interesați, inclusiv parteneri sociali și 
ONG-uri, cu privire la aspectele sociale și 
de ocupare a forței de muncă ale strategiei
Europa 2020 și ale semestrului european,
și, în acest cadru:

5. își declară disponibilitatea pentru a se 
angaja într-un dialog politic periodic și 
pentru schimburi de opinii cu actorii 
interesați, inclusiv mediul de afaceri,
parteneri sociali și ONG-uri, cu privire la 
aspectele sociale și de ocupare a forței de 
muncă ale Strategiei Europa 2020 și ale 
semestrului european, și, în acest cadru:

Or. en

Amendamentul 43
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 5 – partea introductivă (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își declară disponibilitatea pentru a se 
angaja într-un dialog politic periodic și 
pentru schimburi de vederi cu actorii 
interesați, inclusiv parteneri sociali și 
ONG-uri, cu privire la aspectele sociale și 
de ocupare a forței de muncă ale strategiei 
Europa 2020 și ale semestrului european,
și, în acest cadru:

5. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fr

Amendamentul 44
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 5 – litera b

Proiectul de aviz Amendamentul

b) încurajează Comitetul pentru ocuparea
forței de muncă (EMCO) să comunice 
rezultatele anchetei sale asupra situației 

b) încurajează transparența în rândul 
diferiților actori ai semestrului european 
și Comitetul pentru ocuparea forței de 
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ocupării forței de muncă și comisiei 
responsabile omoloage din Parlamentul 
European;

muncă (EMCO) pentru ca acesta să 
comunice periodic rezultatele anchetei sale 
asupra situației ocupării forței de muncă
comisiei responsabile din Parlamentul 
European;

Or. fr

Amendamentul 45
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 5 – litera b

Proiectul de aviz Amendamentul

b) încurajează Comitetul pentru ocuparea 
forței de muncă (EMCO) să comunice 
rezultatele anchetei sale asupra situației 
ocupării forței de muncă și comisiei 
responsabile omoloage din Parlamentul 
European;

b) încurajează Comitetul pentru ocuparea 
forței de muncă (EMCO) să comunice 
rezultatele anchetei sale asupra situației 
ocupării forței de muncă comisiilor 
relevante din Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 46
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 5 – litera c

Proiectul de aviz Amendamentul

c) invită partenerii sociali, ONG-urile 
sociale și alți actori implicați să ia parte la 
schimburile periodice de vederi cu 
Parlamentul, îndeosebi referitor la 
implementarea politicilor în domeniul 
social și al ocupării a forței de muncă și 
referitor la progresul realizat în atingerea 
obiectivelor conexe ale UE;

c) invită partenerii sociali, ONG-urile 
sociale și alți actori implicați să ia parte la 
schimburile periodice de opinii cu 
Parlamentul, îndeosebi referitor la 
implementarea politicilor în domeniul 
social și al ocupării a forței de muncă și 
referitor la progresul realizat în atingerea 
obiectivelor conexe ale UE; solicită ca 
documentele pregătitoare pentru
schimburile de opinii să fie transmise în 
prealabil membrilor comisiei 
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parlamentare competente;

Or. fr

Amendamentul 47
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 5 – subpunctul ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

ca) având în vedere izbucnirea 
conflictelor din Africa de Nord și situația 
de urgență umanitară rezultată, invită 
reprezentanți la nivel interministerial și 
reprezentanți ai principalelor ONG-uri 
din statele membre să participe la un 
schimb de opinii periodic, care să vizeze
compararea diferitelor strategii puse în 
aplicare pentru a aborda criza imigrării, 
evidențiind, de asemenea, proiectele 
derulate și necesitățile care apar;

Or. it

Amendamentul 48
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită ca semestrul european să nu 
fie un instrument de elaborare, de 
supraveghere și de control al bugetelor 
naționale de către Comisie și Consiliu, ci 
un instrument de sprijin pentru 
elaborarea bugetului, în condiții de 
respectare deplină a drepturilor 
fundamentale și a drepturilor sociale 
dobândite ale cetățenilor;
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Or. fr

Amendamentul 49
Sergio Gaetano Cofferati, Frank Engel

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a consolida 
și de a instituționaliza dialogul social 
macroeconomic și consideră că partenerii 
sociali trebuie să fie implicați în 
elaborarea măsurilor pe care Comisia 
Europeană dorește să le întreprindă în 
contextul semestrului european și în 
punerea în aplicare a noii guvernanțe 
economice; consideră că partenerii sociali 
ar trebui să prezinte un aviz sau, dacă este 
cazul, o recomandare Comisiei cu privire 
la aceste măsuri;

Or. en

Amendamentul 50
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să informeze Parlamentul 
cu privire la rezultatele activităților din 
cadrul programului de învățare reciprocă, 
îndeosebi în domeniile identificate în 
orientările strategice ale Consiliului 
European;

6. invită Comisia să informeze Parlamentul 
cu privire la rezultatele activităților din 
cadrul programului de învățare reciprocă, 
îndeosebi în domeniile identificate în 
orientările strategice ale Consiliului 
European; reamintește importanța 
monitorizării regulate a nivelului de acces 
și de utilizare a fondurilor puse la 
dispoziție pentru astfel de programe 
pentru a detecta în timp real măsurile
corective care trebuie puse în aplicare, 
astfel încât obișnuitele probleme 
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birocratice să nu constituie un obstacol în 
calea realizării obiectivelor;

Or. it

Amendamentul 51
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța asigurării unei 
interacțiuni reciproc consolidate între 
politicile micro și macroeconomice pe de o 
parte, și politicile în domeniul social și al 
ocupării forței de muncă, pe de altă parte, 
esențial pentru a putea asigura realizarea 
obiectivelor principale ale strategiei
Europa 2020;

7. subliniază importanța asigurării unei 
interacțiuni reciproc consolidate între 
politicile micro și macroeconomice, pe de 
o parte, și politicile în domeniul social și al 
ocupării forței de muncă, pe de altă parte, 
precum și importanța respectării 
drepturilor sociale dobândite și a luptei 
împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, 
elemente esențiale pentru a putea asigura 
realizarea obiectivelor principale ale 
Strategiei Europa 2020;

Or. fr

Amendamentul 52
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. se angajează să acorde o atenție specială, 
inclusiv în deliberările sale privind 
semestrul european, impactului situației 
sociale și de ocupare a forței de muncă
asupra situației macroeconomice și 
reciproc;

8. se angajează să acorde o atenție specială, 
inclusiv în deliberările sale privind 
semestrul european, impactului situației 
sociale și de ocupare a forței de muncă 
asupra situației macroeconomice și 
reciproc și invită Comisia să facă același 
lucru;

Or. fr
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Amendamentul 53
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiect de aviz Amendamentul

8. se angajează să acorde o atenție specială, 
inclusiv în deliberările sale privind 
semestrul european, impactului situației 
sociale și de ocupare a forței de muncă 
asupra situației macroeconomice și 
reciproc.

8. se angajează ferm să acorde o atenție 
specială, inclusiv în deliberările sale 
privind semestrul european, impactului 
situației sociale și de ocupare a forței de 
muncă asupra situației macroeconomice și 
reciproc.

Or. de

Amendamentul 54
Olle Ludvigsson

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că politicile sociale și de 
ocupare a forței de muncă au un rol 
esențial în Strategia Europa 2020 în 
ansamblu și în guvernanța acesteia; 
consideră că aceste politici trebuie să fie 
consolidate în contextul crizei și că 
semestrul european este esențial în 
atingerea acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 55
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că, în contextul semestrului 
european, trebuie să se acorde o atenție 
deosebită încurajării statelor membre să 
promoveze ocuparea forței de muncă, să 
combată munca nedeclarată, să 
promoveze învățarea pe tot parcursul 
vieții, să facă programele de lucru mai 
flexibile și să îmbunătățească structurile 
de îngrijire a copilului;

Or. en

Amendamentul 56
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia și Consiliul să 
garanteze că o creștere durabilă și 
favorabilă incluziunii corelată cu 
ocuparea forței de muncă și cu crearea de 
locuri de muncă se află în centrul tuturor 
propunerilor de politică;

Or. en

Amendamentul 57
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia să se asigure că 
politicile naționale și obiectivele anunțate 
în cadrul programelor naționale de 
reformă sunt, împreună, suficient de 
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ambițioase pentru a atinge obiectivele 
principale ale Strategiei UE 2020; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul 
că în cadrul primului semestru european 
acest lucru nu a fost posibil; invită 
Comisia să garanteze faptul că toate 
statele membre contribuie la obiectivele 
principale în funcție de potențialul lor;

Or. en

Amendamentul 58
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. ia act de faptul că, în cadrul primului 
semestru european, calitatea programelor 
naționale de reformă variază în mod 
semnificativ în ceea ce privește caracterul 
concret, fezabilitatea și caracterul 
cuprinzător; invită Comisia să ridice 
programele naționale de reformă de bună 
calitate la rangul de format standard 
pentru următorul semestru european;

Or. en

Amendamentul 59
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. invită Comisia să asigure o 
comparabilitate mai mare între 
programele naționale de reformă și să 
stabilească criterii comune de evaluare a 
programelor;
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Or. en

Amendamentul 60
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că Europa are nevoie de un 
cadru macroeconomic care să sprijine o 
dezvoltare durabilă, precum și de o 
ameliorare în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă și coeziunea socială; 
consideră că politicile monetare și fiscale 
ale UE au avut consecințe negative pentru 
creșterea economică și pentru ocuparea
forței de muncă și reamintește faptul că
politica monetară trebuie să contribuie la 
consolidarea redresării economice și a 
luptei contra șomajului;

Or. pt

Amendamentul 61
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia și Consiliul, în cadrul 
semestrului european, să acorde o atenție 
deosebită Orientării 8 privind accesul 
tinerilor la educație, orientarea școlară, 
formarea profesională personalizată și 
adecvată pe tot parcursul vieții, elemente 
care vor favoriza creșterea anuală și 
competitivitatea, făcând posibilă 
adaptarea formării profesionale de 
calitate și de nivel înalt la viitoarele 
cerințe ale pieței muncii;
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Or. fr

Amendamentul 62
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. invită Comisia și Consiliul să acorde o 
atenție deosebită Orientării 9 referitoare 
la faptul că redresarea economică nu 
poate avea loc dacă nu este redusă rata
actuală a șomajului, în special a 
șomajului în rândul tinerilor din Uniunea 
Europeană, și fără a combate în prealabil 
abandonul școlar timpuriu;

Or. fr

Amendamentul 63
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. în scopul de a obține o rată de ocupare 
a forței de muncă de 75% și în contextul 
unei interacțiuni consolidate între politica 
de ocupare a forței de muncă, politica 
socială și politica economică, pledează 
pentru o moderare a ajutoarelor sociale 
pentru șomeri sau ca acestea să fie 
condiționate de munca în folosul 
comunității, precum și pentru stimulente 
financiare pentru a reveni pe piața
muncii;

Or. fr
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Amendamentul 64
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. invită Comisia și Consiliul să 
urmărească, în adoptarea politicilor 
economice, în special a politicilor 
macroeconomice care permit finanțarea 
unei politici sociale favorabile integrării 
persoanelor în vârstă pe piața muncii, 
realizarea obiectivelor sociale ale 
Strategiei Europa 2020, aplicarea 
orientărilor de către statele membre în 
ceea ce privește crearea unor standarde 
comune minime de protecție socială în 
fiecare întreprindere (etichetă europeană) 
și mobilitatea lucrătorilor tineri;

Or. fr

Amendamentul 65
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8e. speră ca semestrul european să 
supravegheze punerea în aplicare a 
Orientării 7, în special în ceea ce privește 
lupta împotriva muncii nedeclarate în 
cadrul statelor membre, lucru care ar 
aduce un câștig evident de bunăstare în 
Uniunea Europeană;

Or. fr

Amendamentul 66
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Proiect de aviz
Punctul 8f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8f. speră ca recomandările să fie 
prezentate cu mult timp înainte pentru a 
avea un impact real asupra deciziilor 
bugetare naționale;

Or. fr

Amendamentul 67
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8g. pledează pentru reducerea salariilor 
în sectorul public în cazul în care acestea 
sunt indexate și mai ales în cazul în care 
deficitul public al statului membru 
respectiv este important;

Or. fr

Amendamentul 68
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8h. invită Comisia și Consiliul să 
monitorizeze punerea în aplicare a 
Orientării 7 și să încurajeze, în special, 
politicile economice și sociale, în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
luând în considerare creșterea speranței 
de viață în ceea ce privește chestiunea
vârstei minime de pensionare;
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Amendamentul 69
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8i. speră ca semestrul european să nu se 
concentreze doar asupra procedurilor și 
orientărilor economice specifice fiecărui 
stat membru, ci și asupra efectelor 
transfrontaliere ale pieței interne și speră 
că se va institui o taxă pe tranzacțiile 
financiare care să se aplice pe piața 
internă în ansamblu; consideră că această 
taxă ar permite eliminarea dezechilibrelor 
macroeconomice structurale și limitarea 
impactului social al potențialelor crize 
asupra lucrătorilor europeni; subliniază 
în acest sens faptul că o astfel de taxă ar 
acționa ca un scut fiscal;

Or. fr

Amendamentul 70
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită statele membre care nu și-au 
fixat obiective naționale sau care nu s-au 
angajat suficient să adopte măsurile 
necesare pentru a ajuta la îndeplinirea 
obiectivului UE de a atinge o rată a 
ocupării forței de muncă în rândul 
bărbaților și femeilor de 75% până în 
2020 să se angajeze să îndeplinească acest 
obiectiv, să elimine obstacolele de pe piața 
forței de muncă și să se concentreze în 
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special pe principalele deficiențe 
structurale ale Uniunii Europene, și 
anume pe reprezentarea scăzută a 
anumitor grupuri de populație pe piața 
muncii;

Or. lt

Amendamentul 71
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită statele membre care nu și-au 
fixat obiective naționale sau care nu s-au 
angajat suficient să adopte măsurile 
necesare pentru a ajuta la îndeplinirea 
obiectivului UE de a atinge o rată a 
ocupării forței de muncă în rândul 
bărbaților și femeilor de 75% până în 
2020 să se angajeze să îndeplinească acest 
obiectiv, să elimine obstacolele de pe piața 
forței de muncă și să se concentreze în 
special pe principalele deficiențe 
structurale ale Uniunii Europene, și 
anume pe reprezentarea scăzută a 
anumitor grupuri de populație pe piața 
muncii;

Or. lt


