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Amendamentul 1
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Referirea 1a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât politica europeană de vecinătate 
(PEV) este fundamentală pentru 
stabilitatea țărilor vecine ale UE și 
contribuie la securitatea și progresul 
tuturor și atâta timp cât există un interes 
comun pentru crearea unei zone 
democratice stabile, prospere și pașnice 
mai vaste în jurul Europei,

Or. en

Amendamentul 2
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Referirea 1b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât UE reprezintă, la nivel global, 
un model de dezvoltare socială și poate 
oferi expertiză importantă în materie de 
creștere responsabilă,

Or. en

Amendamentul 3
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Referirea 1c (nouă)
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Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât noua PEV este și trebuie să fie 
în continuare reevaluată, în funcție de 
progresul înregistrat în țările vecine, dar 
și în ceea ce privește chestiunile de interes 
comun și ar trebui remodelată și 
condiționată, astfel încât să facă față 
provocărilor istorice în schimbare și să 
acorde prioritate situațiilor urgente,

Or. en

Amendamentul 4
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Referirea 2

Proiectul de aviz Amendamentul

– întrucât schimbările democratice din 
Africa de Nord au fost ocazionate de 
oameni care trăiesc în societăți în care 
distribuția bogăției este inegală și rata 
șomajului este ridicată,

– întrucât schimbările democratice din 
Africa de Nord au fost ocazionate de 
oameni care trăiesc în societăți grav 
afectate de sărăcie, de șomaj și de lipsa 
educației,

Or. en

Amendamentul 5
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Referirea 2

Proiectul de aviz Amendamentul

– întrucât schimbările democratice din 
Africa de Nord au fost ocazionate de 
oameni care trăiesc în societăți în care 
distribuția bogăției este inegală și rata 
șomajului este ridicată,

– întrucât eforturile de inițiere a 
schimbărilor democratice din Africa de 
Nord au fost ocazionate de oameni care 
trăiesc în societăți în care distribuția 
bogăției este inegală și rata șomajului este 
ridicată,
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Or. de

Amendamentul 6
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Referirea 2

Proiectul de aviz Amendamentul

– întrucât schimbările democratice din 
Africa de Nord au fost ocazionate de 
oameni care trăiesc în societăți în care 
distribuția bogăției este inegală și rata 
șomajului este ridicată,

– întrucât schimbările democratice din 
Africa de Nord au fost ocazionate de 
oameni, îndeosebi din generația tânără,
care trăiesc în societăți în care distribuția 
bogăției este inegală, rata șomajului este 
ridicată și perspectivele sociale lipsesc sau 
care se află chiar sub pragul sărăciei și 
supraviețuiesc datorită economiei 
subterane,

Or. en

Amendamentul 7
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Referirea 2

Proiectul de aviz Amendamentul

– întrucât schimbările democratice din 
Africa de Nord au fost ocazionate de 
oameni care trăiesc în societăți în care 
distribuția bogăției este inegală și rata 
șomajului este ridicată,

– întrucât schimbările democratice din 
Africa de Nord au fost ocazionate de 
oameni care trăiesc în societăți în care 
distribuția bogăției este inegală, rata 
șomajului este ridicată, iar securitatea 
socială insuficientă,

Or. en

Amendamentul 8
Jelko Kacin



PE472.309v01-00 6/31 AM\877897RO.doc

RO

Proiect de aviz
Referirea 2

Proiectul de aviz Amendamentul

– întrucât schimbările democratice din 
Africa de Nord au fost ocazionate de 
oameni care trăiesc în societăți în care 
distribuția bogăției este inegală și rata 
șomajului este ridicată,

– întrucât schimbările democratice din 
Africa de Nord au fost ocazionate, în 
general, de oameni tineri care trăiesc în 
societăți în care distribuția bogăției este 
inegală și rata șomajului este ridicată,

Or. en

Amendamentul 9
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Referirea 2a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât regiunea din jurul țărilor 
partenere din sud are una dintre cele mai 
reduse rate de activitate din lume, iar 
evenimentele petrecute la începutul 
anului 2011 într-o serie de țări partenere 
oferă noi oportunități de abordare a 
provocărilor legate de crearea de locuri de 
muncă,

Or. en

Amendamentul 10
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Referirea 2a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât Politica europeană de 
vecinătate trebuie să abordeze, în mod 
egal, problemele legate de dimensiunile 
estică și sudică, din punctul de vedere al 
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democrației și al chestiunilor economice 
și sociale,

Or. en

Amendamentul 11
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Referirea 2b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât proximitatea geografică față de 
frontierele de est are o importanță 
strategică, fluxurile de lucrători migranți 
cauzate de similaritățile culturale, trecutul 
istoric și posibila evoluție ulterioară din 
punctul de vedere al extinderii trebuie 
considerate drept o prioritate,

Or. en

Amendamentul 12
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Referirea 2a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât tendințele demografice din 
diferite regiuni vizate de Politica 
europeană de vecinătate prezintă 
diferențe semnificative,

Or. en

Amendamentul 13
Traian Ungureanu
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica europeană 
de vecinătate (PEV) ar trebui să se axeze 
asupra reformelor economice și sociale, 
acordând o atenție centrală ocupării forței 
de muncă și considerând standardele de 
muncă ca fiind condiții prealabile
necesare pentru acordarea de sprijin 
financiar;

1. subliniază faptul că politica europeană 
de vecinătate (PEV) ar trebui să se axeze 
asupra reformelor economice, sociale și 
educaționale, ocuparea forței de muncă și 
modernizarea politicilor în materie de 
muncă fiind elemente-cheie pentru 
acordarea de sprijin financiar;

Or. en

Amendamentul 14
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica europeană 
de vecinătate (PEV) ar trebui să se axeze 
asupra reformelor economice și sociale, 
acordând o atenție centrală ocupării forței 
de muncă și considerând standardele de 
muncă ca fiind condiții prealabile necesare 
pentru acordarea de sprijin financiar;

1. subliniază faptul că politica europeană 
de vecinătate (PEV) ar trebui să se axeze 
asupra reformelor economice, sociale și ale 
programelor educaționale, acordând o 
atenție centrală creării de locuri de muncă 
și promovării ocupării forței de muncă și 
considerând standardele de muncă ca fiind 
condiții prealabile necesare pentru 
acordarea de sprijin financiar;

Or. fr

Amendamentul 15
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica europeană 
de vecinătate (PEV) ar trebui să se axeze 
asupra reformelor economice și sociale, 
acordând o atenție centrală ocupării forței 
de muncă și considerând standardele de 
muncă ca fiind condiții prealabile necesare 
pentru acordarea de sprijin financiar;

1. subliniază faptul că politica europeană 
de vecinătate (PEV) ar trebui să se axeze 
asupra reformelor economice și sociale, 
acordând o atenție centrală ocupării 
calitative a forței de muncă și considerând 
standardele de muncă ca fiind condiții 
prealabile necesare pentru acordarea de 
sprijin financiar;

Or. en

Amendamentul 16
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica europeană 
de vecinătate (PEV) ar trebui să se axeze 
asupra reformelor economice și sociale, 
acordând o atenție centrală ocupării forței 
de muncă și considerând standardele de 
muncă ca fiind condiții prealabile necesare 
pentru acordarea de sprijin financiar;

1. subliniază faptul că politica europeană 
de vecinătate (PEV) ar trebui să se axeze 
asupra reformelor economice și sociale, 
acordând o atenție centrală ocupării forței 
de muncă și protecției sociale și 
considerând standardele de muncă ca fiind 
condiții prealabile necesare pentru 
acordarea de sprijin financiar;

Or. en

Amendamentul 17
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica europeană 
de vecinătate (PEV) ar trebui să se axeze 
asupra reformelor economice și sociale, 

1. subliniază faptul că politica europeană 
de vecinătate (PEV) ar trebui să se axeze 
asupra reformelor economice și sociale, 
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acordând o atenție centrală ocupării forței 
de muncă și considerând standardele de 
muncă ca fiind condiții prealabile necesare 
pentru acordarea de sprijin financiar;

acordând o atenție centrală ocupării forței 
de muncă și considerând standardele de 
muncă ca fiind condiții prealabile necesare 
pentru acordarea de sprijin financiar;
aceste măsuri ar trebui să contribuie la 
reducerea dumpingului social și, prin 
urmare, la evitarea denaturării 
concurenței;

Or. fr

Amendamentul 18
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, în vederea promovării 
stabilității în cadrul statelor partenere, 
PEV trebuie să încurajeze politicile care 
vizează o creștere economică și socială 
mai puternică, fără excluderi, inclusiv 
sprijinirea eforturilor de promovare a 
educației și a formării, de creare a unor 
locuri de muncă durabile, de îmbunătățire 
a mediului de afaceri și de sprijinire a 
întreprinderilor mici și mijlocii;

Or. el

Amendamentul 19
Tatjana Ždanoka, Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. îndeamnă partenerii PEV să ratifice 
toate convențiile fundamentale ale 
Organizației Internaționale a Muncii și să 
alinieze legislația națională cu acestea;
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Or. en

Amendamentul 20
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază faptul că politica europeană 
de vecinătate ar trebui să abordeze aspecte 
urgente cu privire la piața muncii, precum 
discrepanțele dintre cerere și ofertă, munca 
la negru și dezechilibrele în materie de 
gen, cu ajutorul expertizei și colaborării 
din partea organizațiilor internaționale și 
ale UE care se ocupă cu reformarea pieței 
muncii și dezvoltarea politicilor sociale;

2. evidențiază faptul că politica europeană 
de vecinătate ar trebui să abordeze aspecte 
urgente cu privire la piața muncii, precum 
discrepanțele dintre cerere și ofertă, munca 
la negru și inegalitatea dintre femei și 
bărbați, cu ajutorul expertizei și colaborării 
din partea organizațiilor internaționale și 
ale UE care se ocupă cu reformarea pieței 
muncii și dezvoltarea politicilor sociale;

Or. fr

Amendamentul 21
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază faptul că politica europeană 
de vecinătate ar trebui să abordeze aspecte
urgente cu privire la piața muncii, precum 
discrepanțele dintre cerere și ofertă, munca 
la negru și dezechilibrele în materie de gen, 
cu ajutorul expertizei și colaborării din 
partea organizațiilor internaționale și ale 
UE care se ocupă cu reformarea pieței 
muncii și dezvoltarea politicilor sociale;

2. evidențiază faptul că politica europeană 
de vecinătate ar trebui să sprijine eforturile 
statelor în vederea abordării aspectelor
urgente cu privire la piața muncii, precum 
discrepanțele dintre cerere și ofertă, munca 
la negru și dezechilibrele în materie de gen, 
cu ajutorul expertizei și colaborării din 
partea organizațiilor internaționale și ale 
UE care se ocupă cu reformarea pieței 
muncii și dezvoltarea politicilor sociale;

Or. fr
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Amendamentul 22
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază faptul că politica europeană 
de vecinătate ar trebui să abordeze aspecte 
urgente cu privire la piața muncii, precum 
discrepanțele dintre cerere și ofertă, munca 
la negru și dezechilibrele în materie de gen,
cu ajutorul expertizei și colaborării din 
partea organizațiilor internaționale și ale 
UE care se ocupă cu reformarea pieței 
muncii și dezvoltarea politicilor sociale;

2. evidențiază faptul că politica europeană 
de vecinătate ar trebui să abordeze aspecte 
urgente cu privire la piața muncii și ar 
trebui să contribuie la găsirea de 
răspunsuri pe termen lung pentru 
dificultățile de pe piața muncii, precum 
discrepanțele dintre cerere și ofertă, munca 
la negru și dezechilibrele în materie de gen, 
cu ajutorul expertizei și colaborării din 
partea organizațiilor internaționale și ale 
UE care se ocupă cu reformarea pieței 
muncii și dezvoltarea politicilor sociale;

Or. en

Amendamentul 23
Tatjana Ždanoka, Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază faptul că politica europeană 
de vecinătate ar trebui să abordeze aspecte 
urgente cu privire la piața muncii, precum 
discrepanțele dintre cerere și ofertă, munca 
la negru și dezechilibrele în materie de gen, 
cu ajutorul expertizei și colaborării din 
partea organizațiilor internaționale și ale 
UE care se ocupă cu reformarea pieței 
muncii și dezvoltarea politicilor sociale;

2. evidențiază faptul că politica europeană 
de vecinătate ar trebui să abordeze aspecte 
urgente cu privire la piața muncii, precum 
discrepanțele dintre cerere și ofertă, munca 
la negru, condiții de muncă nefavorabile,
munca ilegală a copiilor și dezechilibrele 
în materie de gen, cu ajutorul expertizei și 
colaborării din partea organizațiilor 
internaționale și ale UE care se ocupă cu 
reformarea pieței muncii și dezvoltarea 
politicilor sociale;

Or. en
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Amendamentul 24
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază faptul că politica europeană 
de vecinătate ar trebui să abordeze aspecte 
urgente cu privire la piața muncii, precum 
discrepanțele dintre cerere și ofertă, munca 
la negru și dezechilibrele în materie de gen, 
cu ajutorul expertizei și colaborării din 
partea organizațiilor internaționale și ale 
UE care se ocupă cu reformarea pieței 
muncii și dezvoltarea politicilor sociale;

2. evidențiază faptul că politica europeană 
de vecinătate ar trebui să abordeze aspecte 
urgente cu privire la piața muncii, precum 
discrepanțele dintre cerere și ofertă, munca 
la negru și dezechilibrele în materie de gen, 
cu ajutorul expertizei și colaborării din 
partea organizațiilor internaționale și ale 
UE¸ în special din partea Fundației 
europene de formare, care se ocupă cu 
reformarea pieței muncii și dezvoltarea 
politicilor sociale;

Or. en

Amendamentul 25
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei Europene și Statelor 
Membre să întreprindă acțiuni pentru 
combaterea abuzurilor flagrante privind 
standardele de muncă fundamentale, 
precum munca prestată de copii;

Or. ro

Amendamentul 26
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă, dar reamintește necesitatea de 
a aborda în mod eficient migrația ilegală 
a persoanelor fără loc de muncă;

3. evidențiază faptul că dezvoltarea și 
implicarea puternică a sectorului privat, 
îndeosebi a întreprinderilor mici și 
mijlocii, reprezintă un levier fundamental 
pentru crearea de locuri de muncă și un 
instrument esențial pentru abordarea 
eficientă și prevenirea migrației ilegale a 
persoanelor fără loc de muncă;

Or. fr

Amendamentul 27
Tatjana Ždanoka, Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă, dar reamintește necesitatea de a 
aborda în mod eficient migrația ilegală a 
persoanelor fără loc de muncă;

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă și reamintește necesitatea de a 
aborda mai bine migrația ilegală, îndeosebi 
prin crearea de oportunități care să 
permită rămânerea în țara de 
proveniență;

Or. en

Amendamentul 28
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă, dar reamintește necesitatea de a 
aborda în mod eficient migrația ilegală a 
persoanelor fără loc de muncă;

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă de calitate, dar reamintește 
necesitatea de a aborda în mod eficient 
migrația ilegală a persoanelor fără loc de 
muncă;
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Or. en

Amendamentul 29
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă, dar reamintește necesitatea de a 
aborda în mod eficient migrația ilegală a
persoanelor fără loc de muncă;

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă, dar reamintește necesitatea de a 
aborda în mod eficient migrația ilegală și 
lucrătorii migranți cu acte false, care pot 
săvârși infracțiuni pe teritoriul UE;

Or. en

Amendamentul 30
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă, dar reamintește necesitatea de a 
aborda în mod eficient migrația ilegală a 
persoanelor fără loc de muncă;

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă, precum și nevoia de a oferi 
acces la noi locuri de muncă atât 
femeilor, cât și membrilor grupurilor 
sociale vulnerabile, dar reamintește 
necesitatea de a aborda în mod eficient 
migrația ilegală a persoanelor fără loc de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 31
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă, dar reamintește necesitatea de a 
aborda în mod eficient migrația ilegală a 
persoanelor fără loc de muncă;

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă prin reforme structurale 
durabile, efectuate într-un cadru juridic 
sigur și echitabil, dar reamintește 
necesitatea de a aborda în mod eficient 
migrația ilegală a persoanelor fără loc de 
muncă;

Or. de

Amendamentul 32
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă, dar reamintește necesitatea de a 
aborda în mod eficient migrația ilegală a 
persoanelor fără loc de muncă;

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă adecvate pentru domeniul de 
competență al persoanelor fără loc de 
muncă și în conformitate cu nevoile 
economice, dar reamintește necesitatea de 
a aborda în mod eficient migrația ilegală a 
persoanelor fără loc de muncă;

Or. fr

Amendamentul 33
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă, dar reamintește necesitatea de a 
aborda în mod eficient migrația ilegală a 
persoanelor fără loc de muncă;

3. evidențiază importanța creării de locuri 
de muncă, dar reamintește necesitatea de a 
aborda în mod eficient încălcarea 
convențiilor Organizației Internaționale a 
Muncii (OIM) și migrația ilegală a 
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persoanelor fără loc de muncă și de a 
îmbunătăți condițiile de trai ale 
migranților cu forme legale;

Or. lt

Amendamentul 34
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că PEV trebuie să 
constituie fundamentul unei cooperări 
eficiente în vederea abordării imigrației 
ilegale, dat fiind faptul că statele 
partenere sunt atât state de origine, cât și 
state de tranzit pentru imigranții ilegali, a 
gestionării eficiente a granițelor, a 
combaterii criminalității organizate și, 
prin urmare, a protejării drepturilor 
omului;

Or. el

Amendamentul 35
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită o intensificare a cooperării la 
toate nivelurile decizionale implicate în 
PEV, în vederea acordării asistenței 
tehnice necesare pentru a ajuta țările 
vecine să își reformeze în mod eficient și 
durabil piețele muncii, astfel încât să 
limiteze efectele colaterale negative în 
Uniunea Europeană;
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Or. en

Amendamentul 36
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită o intensificare a cooperării 
între UE, organizațiile internaționale și 
țările vecine, pentru crearea unui 
mecanism de schimb de bune practici 
privind reformele în domeniul muncii și 
politicile de ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 37
Tatjana Ždanoka, Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește nevoia de a garanta că 
venitul minim asigură un nivel de viață 
decent lucrătorilor și familiilor lor; 
deducerile salariale nu ar trebui să 
priveze angajații și dependenții acestora 
de mijloacele de subzistență;

Or. en

Amendamentul 38
Tatjana Ždanoka, Emilie Turunen

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

3b. constată că ar trebui prevăzută o 
perioadă adecvată pentru avizele de 
concediere, luând în considerare 
vechimea în muncă a angajatului;

Or. en

Amendamentul 39
Tatjana Ždanoka, Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază nevoia urgentă de a lua 
măsuri extraordinare în materie de 
educație și ocuparea forței de muncă 
pentru a contracara rata de șomaj extrem 
de ridicată în rândul tinerilor și, prin 
urmare, pentru a asigura un viitor 
următoarei generații;

Or. en

Amendamentul 40
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază utilitatea mobilității circulare 
atât pentru țările terțe, cât și pentru UE, și 
solicită măsuri în vederea evitării unui 
eventual exod de creiere;

4. subliniază necesitatea continuării 
dialogului pe tema sprijinului în vederea 
accesului la piața forței de muncă din 
cadrul Uniunii, subliniază utilitatea 
mobilității circulare controlate atât pentru 
țările terțe, cât și pentru UE, și solicită 
măsuri în vederea împiedicării unui 
eventual exod de creiere; acordă o atenție 
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sporită necesității unei mai bune 
răspândiri a informațiilor privind 
posibilitățile juridice de mobilitate și 
migrație existente și posibilitățile de 
încadrare în muncă a competențelor 
disponibile și necesare pieței forței de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 41
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază utilitatea mobilității circulare 
atât pentru țările terțe, cât și pentru UE, și 
solicită măsuri în vederea evitării unui 
eventual exod de creiere;

4. subliniază utilitatea mobilității circulare 
atât pentru țările terțe, cât și pentru UE, și 
reamintește faptul că dreptul unui 
resortisant al unei țări terțe de a locui și 
de a căuta un loc de muncă pe teritoriul 
unui stat membru este reglementat prin 
directive la nivel european; cu toate 
acestea, efectele adverse, precum exodul
de creiere, izolarea față de familie etc., ar 
trebui evaluate în mod corect și, anual, ar 
trebui efectuate studii de impact în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 42
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază utilitatea mobilității circulare 
atât pentru țările terțe, cât și pentru UE, și 
solicită măsuri în vederea evitării unui 

4. subliniază utilitatea mobilității circulare 
atât pentru țările terțe, cât și pentru UE, și 
solicită măsuri în vederea evitării unui 
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eventual exod de creiere; eventual exod de creiere în străinătate și 
către organizațiile internaționale de 
ajutorare care plătesc salarii cu mult mai 
mari decât cele oferite personalului 
calificat în țările în cauză;

Or. de

Amendamentul 43
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază utilitatea mobilității circulare 
atât pentru țările terțe, cât și pentru UE, și 
solicită măsuri în vederea evitării unui 
eventual exod de creiere;

4. subliniază utilitatea mobilității circulare 
atât pentru țările terțe, cât și pentru UE, și 
solicită măsuri în vederea evitării unui 
eventual exod de creiere; subliniază 
impactul pozitiv al migrației economice în 
vederea creării unor piețe ale forței de 
muncă durabile;

Or. lt

Amendamentul 44
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută inițiativele de schimb în materie 
de formare vocațională și stagii de 
formare, precum declarația scrisă, recent 
adoptată, privind instituirea programelor 
euromediteraneene Erasmus și Leonardo 
da Vinci;

Or. en
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Amendamentul 45
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este esențial să se dea un 
impuls dezvoltării unei culturi sociale și
insistă asupra responsabilizării oamenilor 
și comunităților și asupra consolidării 
dialogului social;

5. insistă asupra responsabilizării 
oamenilor și comunităților și asupra 
consolidării dialogului social;

Or. de

Amendamentul 46
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este esențial să se dea un 
impuls dezvoltării unei culturi sociale și 
insistă asupra responsabilizării oamenilor 
și comunităților și asupra consolidării 
dialogului social;

5. consideră că este esențial să se dea un 
impuls dezvoltării unei culturi sociale și 
insistă asupra responsabilizării oamenilor,
comunităților și societății civile, și asupra 
consolidării dialogului social;

Or. en

Amendamentul 47
Tatjana Ždanoka, Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că PEV ar trebui să 
includă sprijin, în vederea creării unei 
legislații mai solide în domeniul muncii, 
pentru a proteja copiii împotriva muncii 
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abuzive și a lua măsuri imediate pentru 
eradicarea muncii ilegale a copiilor;

Or. en

Amendamentul 48
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să promoveze 
partenerii sociali complet independenți 
acordându-le sprijin financiar, instruire și 
creând rețele și măsuri de consolidare a 
capacităților;

eliminat

Or. en

Amendamentul 49
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să promoveze 
partenerii sociali complet independenți 
acordându-le sprijin financiar, instruire și 
creând rețele și măsuri de consolidare a 
capacităților;

6. îndeamnă Comisia să promoveze 
parteneri sociali independenți acordându-
le sprijin financiar, precum și instruire și 
creând rețele și măsuri de consolidare a 
capacităților;

Or. de

Amendamentul 50
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să promoveze 
partenerii sociali complet independenți 
acordându-le sprijin financiar, instruire și 
creând rețele și măsuri de consolidare a 
capacităților;

6. îndeamnă Comisia să promoveze 
crearea și dezvoltarea de parteneri sociali 
complet independenți prin intermediul a 
diferite instrumente precum sprijin 
financiar, instruire și rețele și măsuri de 
consolidare a capacităților;

Or. fr

Amendamentul 51
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să promoveze 
partenerii sociali complet independenți 
acordându-le sprijin financiar, instruire și 
creând rețele și măsuri de consolidare a 
capacităților;

6. îndeamnă Comisia să promoveze 
partenerii sociali complet independenți, 
indispensabili pentru elaborarea de 
politici sociale, acordându-le sprijin 
financiar, instruire și creând rețele și 
măsuri de consolidare a capacităților;

Or. en

Amendamentul 52
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să promoveze 
partenerii sociali complet independenți 
acordându-le sprijin financiar, instruire și 
creând rețele și măsuri de consolidare a 
capacităților;

6. îndeamnă Comisia să promoveze 
partenerii sociali complet independenți 
acordându-le sprijin financiar și tehnic, 
instruire și creând rețele și măsuri de 
consolidare a capacităților;

Or. en
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Amendamentul 53
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să promoveze 
partenerii sociali complet independenți 
acordându-le sprijin financiar, instruire și 
creând rețele și măsuri de consolidare a 
capacităților;

6. îndeamnă Comisia să promoveze 
partenerii sociali complet independenți 
acordându-le sprijin financiar, instruire și 
creând rețele și măsuri de consolidare a 
capacităților, precum și îmbunătățind 
controlul condițiilor sociale și dezvoltând 
oportunități de învățare;

Or. lt

Amendamentul 54
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să se angajeze activ 
în dialogul și în luarea de măsuri 
împreună cu autoritățile naționale și cu 
partenerii sociali din țările vecine, pentru 
a acorda ajutor acestora în vederea 
creării de rețele și a le oferi asistență 
tehnică destinată consolidării instituțiilor 
și a capacităților; consideră că rolul 
Comisiei Europene în punerea în aplicare 
și monitorizarea acestor obiective este 
esențial;

Or. en

Amendamentul 55
Traian Ungureanu



PE472.309v01-00 26/31 AM\877897RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că statele membre care au 
granițe comune cu țările PEV au o 
importanță esențială în acordarea de 
asistență și partajarea cunoștințelor cu 
aceste țări, în special în ceea ce privește 
reformele în materie de muncă și de 
ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 56
Tatjana Ždanoka, Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește importanța dreptului 
fiecăruia de a forma sindicate și dreptul 
sindicatelor de a institui federații sau 
confederații la nivel național și îndeamnă 
la respectarea și facilitarea acestor 
drepturi în practică; reamintește faptul că 
dreptul la grevă este un drept 
fundamental recunoscut și nu poate fi 
refuzat doar din motivul desfășurării 
activității într-un domeniu esențial 
comunității, fără a face diferențe între 
funcțiile specifice; îndeamnă la 
promovarea dreptului de a fi informat și 
consultat, aplicabil în toate domeniile de 
interes comun, acest drept fiind garantat 
prin sancțiuni și neputând fi încălcat pe 
motivul desfășurării activității în serviciul 
civil;

Or. en
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Amendamentul 57
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să susțină dezvoltarea 
administrației în materia ocupării forței de 
muncă și afacerilor sociale, ceea ce va 
pregăti și va duce la realizarea reformelor;

7. îndeamnă Comisia să susțină dezvoltarea 
competențelor administrației în materia 
ocupării forței de muncă și afacerilor 
sociale, pentru ca aceasta să se 
pregătească într-o mai mare măsură în 
vederea realizării reformelor;

Or. fr

Amendamentul 58
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să susțină dezvoltarea 
administrației în materia ocupării forței de 
muncă și afacerilor sociale, ceea ce va 
pregăti și va duce la realizarea reformelor;

7. îndeamnă Comisia să susțină dezvoltarea 
administrației în materia ocupării forței de 
muncă și afacerilor sociale, acordând o 
atenție specială consolidării capacității 
serviciilor juridice, ceea ce va pregăti și va 
duce la realizarea reformelor;

Or. en

Amendamentul 59
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța politicilor 
coordonate dintre UE și statele membre, 
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în vederea obținerii unor rezultate mai 
bune în domenii de interes comun, 
precum și în stabilirea de standarde de 
condiționare;

Or. en

Amendamentul 60
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. proiectele transfrontaliere și sprijinul 
financiar pentru programe de educație, 
precum Erasmus, ar trebui să reprezinte 
punctul esențial în acordarea de asistență 
acelor țări aflate în procesul de tranziție 
spre o economie de piață socială, precum 
și în controlul efectelor negative asupra 
piețelor muncii din țările respective;

Or. en

Amendamentul 61
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită o supraveghere mai strictă la 
nivel european a modului în care 
reformele sunt elaborate și dezvoltate în 
țările vecine, respectând politicile de 
ocupare a forței de muncă, acordând 
prioritate creării de locuri de muncă 
decente, care să asigure un venit 
corespunzător, în concordanță cu 
dispozițiile convențiilor OIM;
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Or. en

Amendamentul 62
Tatjana Ždanoka, Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să adopte 
documentele strategice privind reducerea 
sărăciei (PRSP) drept cadru politic 
orientativ pentru creșterea economică pe 
termen mediu, favorabilă populației 
sărace și pentru o distribuție echitabilă a 
bogăției, conform nevoilor țării;

Or. en

Amendamentul 63
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să monitorizeze în mod 
eficient rezultatele acțiunilor și fondurilor 
sale.

8. solicită Comisiei să evalueze în fiecare 
an și să monitorizeze în mod eficient 
rezultatele acțiunilor și fondurilor sale.

Or. de

Amendamentul 64
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să monitorizeze în mod 
eficient rezultatele acțiunilor și fondurilor 
sale.

8. solicită Comisiei să monitorizeze în mod 
eficient rezultatele acțiunilor și fondurilor 
sale cu ajutorul unor studii de impact.

Or. fr

Amendamentul 65
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să monitorizeze în mod 
eficient rezultatele acțiunilor și fondurilor 
sale.

8. solicită Comisiei să monitorizeze în mod 
eficient rezultatele acțiunilor și fondurilor 
sale și să includă rezultatele monitorizării 
în cadrul acțiunilor sale viitoare.

Or. en

Amendamentul 66
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită sancțiuni clare, concretizate în 
reducerea fondurilor sau aplicarea unor 
amenzi acelor țări care permit 
desfășurarea unor forme ilegale de 
muncă, cum ar fi munca copiilor sau 
muncă la negru, care ar putea conduce la
supunerea economiilor europene unor 
presiuni concurențiale inechitabile;

Or. en
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