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Amendamentul 1
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. solicită o analiză atentă a cheltuielilor 
UE din domeniul social care să evalueze 
în detaliu domeniile în care cheltuielile 
sunt eficace şi, respectiv, ineficace, astfel 
încât să poate fi reorganizate priorităţile 
şi să se poată realiza economii;

Or. en

Amendamentul 2
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută majorarea creditelor de 
angajament pentru iniţiativele emblematice
„Tineretul în mişcare” şi „Platforma 
europeană de combatere a sărăciei”;
reaminteşte că efectele crizei se resimt în 
continuare şi se opune reducerii, în 
termeni reali, a creditelor destinate 
capitolului „ocuparea forţei de muncă şi 
afaceri sociale” şi iniţiativei emblematice 
„Noi competenţe pentru noi locuri de 
muncă”;

1. ia act de majorarea creditelor de 
angajament pentru iniţiativele emblematice
„Tineretul în mişcare” şi „Platforma 
europeană de combatere a sărăciei”;

Or. en

Amendamentul 3
Marian Harkin
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută majorarea creditelor de 
angajament pentru iniţiativele emblematice
„Tineretul în mişcare” şi „Platforma 
europeană de combatere a sărăciei”;
reaminteşte că efectele crizei se resimt în 
continuare şi se opune reducerii, în 
termeni reali, a creditelor destinate 
capitolului „ocuparea forţei de muncă şi 
afaceri sociale” şi iniţiativei emblematice
„Noi competenţe pentru noi locuri de 
muncă”;

1. salută majorarea creditelor de 
angajament pentru iniţiativele emblematice
„Tineretul în mişcare” şi „Platforma 
europeană de combatere a sărăciei”;
reaminteşte că efectele crizei se vor resimţi 
mult timp de-acum încolo şi se opune 
reducerii, în termeni reali, a creditelor 
destinate capitolului „ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale” şi iniţiativei 
emblematice „Noi competenţe pentru noi 
locuri de muncă”;

Or. en

Amendamentul 4
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită majorarea creditelor de plată
destinate Fondului social european şi 
crearea unei noi categorii de regiuni 
intermediare;

2. solicită majorarea creditelor de plată
destinate Fondului social european;

Or. en

Amendamentul 5
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită majorarea creditelor de plată 
destinate Fondului social european şi 

2. solicită o gestionare mai eficientă a
Fondului social european; consideră că 
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crearea unei noi categorii de regiuni 
intermediare;

trebuie soluţionată problema execuţiei 
insuficiente a FSE;

Or. en

Amendamentul 6
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită majorarea creditelor de plată 
destinate Fondului social european şi 
crearea unei noi categorii de regiuni 
intermediare;

2. solicită o gestionare mai eficientă a
Fondului social european şi crearea unei 
noi categorii de regiuni intermediare;

Or. en

Amendamentul 7
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită majorarea creditelor de plată 
destinate Fondului social european şi 
crearea unei noi categorii de regiuni 
intermediare;

2. subliniază necesitatea de a asigura 
credite de plată adecvate destinate 
Fondului social european şi crearea unei 
noi categorii de regiuni intermediare;

Or. en

Amendamentul 8
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită majorarea creditelor de plată 
destinate Fondului social european şi 
crearea unei noi categorii de regiuni 
intermediare;

2. solicită majorarea creditelor de plată 
destinate Fondului social european şi 
crearea unei noi categorii de regiuni 
intermediare; solicită, de asemenea, 
consolidarea asistenţei tehnice din cadrul 
FSE pentru a permite partenerilor să se 
implice în planificarea viitoarei perioade 
de finanţare, conform articolului 5 din 
Regulamentul privind FSE;

Or. en

Amendamentul 9
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită majorarea creditelor de plată 
destinate Fondului social european şi 
crearea unei noi categorii de regiuni 
intermediare;

2. solicită majorarea creditelor de plată 
destinate Fondului social european, nu în 
ultimul rând pentru a îmbunătăţi punerea 
la dispoziţie a facilităţilor menite să 
favorizeze mobilitatea şi formarea 
persoanelor cu dizabilităţi, şi crearea unei 
noi categorii de regiuni intermediare; 

Or. fr

Amendamentul 10
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. atrage atenţia asupra necesităţii de a 
majora toate creditele bugetare destinate 
acţiunilor sociale; consideră, în special, 
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că suma alocată Fondului social 
european ar trebui să se dubleze pentru a 
face faţă consecinţelor sociale ale crizei, 
îndeosebi şomajului şi sărăciei;

Or. pt

Amendamentul 11
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută consolidarea capacităţilor 
partenerilor sociali în cadrul iniţiativei 
emblematice referitoare la noile 
competenţe şi recomandă ca rolul 
acestora în cadrul politicii industriale să 
fie recunoscut pe plan bugetar;

3. salută consolidarea capacităţilor 
partenerilor sociali în cadrul iniţiativei 
emblematice referitoare la noile 
competenţe;

Or. en

Amendamentul 12
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută consolidarea capacităţilor 
partenerilor sociali în cadrul iniţiativei 
emblematice referitoare la noile 
competenţe şi recomandă ca rolul acestora 
în cadrul politicii industriale să fie 
recunoscut pe plan bugetar;

3. salută consolidarea capacităţilor 
partenerilor sociali în cadrul iniţiativei 
emblematice referitoare la noile 
competenţe şi recomandă ca rolul acestora 
în cadrul politicii industriale să fie 
recunoscut pe plan bugetar; subliniază că 
EURES are un rol important în 
consilierea lucrătorilor şi a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă care 
se deplasează şi că acest lucru contribuie 
la realizarea unei reale pieţe interne; 
accentuează rolul important al 
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partenerilor sociale în ceea ce priveşte 
consilierea lucrătorilor în cadrul 
parteneriatelor transfrontaliere;
subliniază că EURES, ca o bună practică 
de promovare a mobilităţii echitabile, 
trebuie să primească resursele bugetare 
necesare pentru a răspunde provocărilor 
pieţei europene a forţei de muncă şi 
pentru a sprijini activitatea importantă a 
partenerilor sociali în regiunile de 
frontieră;

Or. en

Amendamentul 13
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că bugetul programului 
Progress trebuie majorat substanţial, dat 
fiind faptul că, din cauza crizei, este 
necesar să se acorde o mai mare atenţie şi 
un sprijin mai solid sectoarelor sociale 
cuprinse în acest program;

Or. pt

Amendamentul 14
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. propune ca, în cadrul programului 
Progress, să se acorde finanţare pentru 
un al patrulea forum european privind 
serviciile sociale de interes general;
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Or. fr

Amendamentul 15
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază necesitatea continuării 
studiilor şi a acţiunilor referitoare la 
condiţiile de trai ale lucrătorilor detaşaţi, 
având în vedere că, în prezent, se 
înregistrează o intensificare a proceselor 
migratorii;

Or. pt

Amendamentul 16
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită ca, în cadrul programului 
Progress, să se acorde un sprijin mai 
puternic inspectoratelor de muncă 
naţionale pentru a le permite să aplice 
legislaţia europeană şi să combată 
situaţiile de eludare a legii şi de abuz, de 
exemplu de către aşa-numitele companii 
„cutii poştale”; 

Or. fr

Amendamentul 17
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că Fondul european de 
ajustare la globalizare vizează asigurarea
calificării şi a şanselor de angajare ale 
lucrătorilor; solicită, pentru accelerarea 
procedurilor, să se prevadă credite de plată 
pentru linia bugetară corespunzătoare 
acestui fond;

5. subliniază că Fondul european de 
ajustare la globalizare a fost creat în 
vederea asigurării calificării şi a şanselor 
de angajare ale lucrătorilor; solicită, pentru 
accelerarea procedurilor, să se prevadă 
credite de plată pentru linia bugetară 
corespunzătoare acestui fond;

Or. en

Amendamentul 18
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că Fondul european de 
ajustare la globalizare vizează asigurarea 
calificării şi a şanselor de angajare ale 
lucrătorilor; solicită, pentru accelerarea 
procedurilor, să se prevadă credite de plată 
pentru linia bugetară corespunzătoare 
acestui fond;

5. subliniază că Fondul european de 
ajustare la globalizare vizează asigurarea 
calificării şi a şanselor de angajare ale 
lucrătorilor; solicită, pentru accelerarea 
procedurilor, să se prevadă credite de plată 
pentru linia bugetară corespunzătoare 
acestui fond; solicită, de asemenea, să se 
evalueze programele executate până în 
prezent;

Or. en

Amendamentul 19
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. propune majorarea creditelor de 
angajament destinate Fundaţiei Europene 
de Formare pentru a sprijini ţările partenere 

7. ia act de diversele activităţi ale
Fundaţiei Europene de Formare pentru a 
sprijini ţările partenere din zona 



AM\875575RO.doc 11/12 PE470.046v02-00

RO

din zona mediteraneeană în procesul de 
reformă a pieţelor forţei de muncă ale 
acestora şi a sistemului lor de formare 
profesională, precum şi pentru a promova 
dialogul social;

mediteraneeană în procesul de reformă a 
pieţelor forţei de muncă ale acestora şi a 
sistemului lor de formare profesională, 
precum şi pentru a promova dialogul 
social;

Or. en

Amendamentul 20
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. propune majorarea creditelor de 
angajament destinate Fundaţiei Europene 
de Formare pentru a sprijini ţările partenere 
din zona mediteraneeană în procesul de 
reformă a pieţelor forţei de muncă ale 
acestora şi a sistemului lor de formare 
profesională, precum şi pentru a promova 
dialogul social;

7. propune canalizarea adecvată a
creditelor de angajament destinate 
Fundaţiei Europene de Formare pentru a 
sprijini ţările partenere din zona 
mediteraneeană în procesul de reformă a 
pieţelor forţei de muncă ale acestora şi a 
sistemului lor de formare profesională, 
precum şi pentru a promova dialogul 
social;

Or. it

Amendamentul 21
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. propune majorarea creditelor de 
angajament destinate Fundaţiei Europene 
de Formare pentru a sprijini ţările partenere 
din zona mediteraneeană în procesul de 
reformă a pieţelor forţei de muncă ale 
acestora şi a sistemului lor de formare 
profesională, precum şi pentru a promova 
dialogul social;

7. propune majorarea creditelor de 
angajament destinate Fundaţiei Europene 
de Formare pentru a sprijini ţările partenere 
din zona mediteraneeană în procesul de 
reformă a pieţelor forţei de muncă ale 
acestora şi a sistemului lor de formare 
profesională, precum şi pentru a promova
dialogul social; solicită totuşi realizarea 
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mai multor sinergii între aceste activităţi 
la nivelul UE şi la nivel naţional;

Or. en

Amendamentul 22
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită să se asigure o finanţare 
adecvată pentru acţiunea pregătitoare 
„Primul loc de muncă EURES” pentru 
2012; salută şi sprijină iniţiativa Comisiei 
de a crea un temei juridic şi o linie 
bugetară separată pentru această acţiune 
pregătitoare până în 2013, ca măsură 
concretă de combatere a şomajului în 
rândul tinerilor.

Or. en


