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Amendamentul 1
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. întrucât există în continuare prea 
multe obstacole care împiedică europenii 
să profite pe deplin de existența unei piețe 
unice, ceea ce împiedică dezvoltarea unui 
sentiment de apartenență la aceeași 
comunitate;

Or. fr

Amendamentul 2
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul -1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. întrucât trebuie soluționate imediat 
aceste probleme pentru a da europenilor 
posibilitatea de a se bucura pe deplin de 
dreptul lor la libera circulație și de 
avantajele care derivă din apartenența la 
Uniunea Europeană;

Or. fr

Amendamentul 3
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul -1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- 1a. invită Comisia și statele membre, 
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întrucât au fost identificate lacune 
legislative și de punere în aplicare în ceea 
ce privește legislația privind piața unică, 
să își consolideze eforturile pentru a pune 
în mod eficient în aplicare legislația 
relevantă, în special cu privire la aspectele 
legate de protecția socială;

Or. en

Amendamentul 4
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul -1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- 1b. invită Comisia și statele membre să 
se concentreze asupra unor strategii de 
comunicare și a unor mecanisme de 
informare importante referitoare la 
utilizarea drepturilor și a beneficiilor
sociale ale cetățenilor din UE;

Or. en

Amendamentul 5
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre ca, 
respectând Regulamentul nr. 883/2004 și 
articolul 153 din TFUE, să realizeze studii 
în vederea îmbunătățirii protecției 
securității sociale a cetățenilor mobili, 
luând în considerare, de asemenea, un 
sistem opțional, voluntar și transferabil de 
securitate socială la nivel european, în 
vederea stabilirii unei cooperări mai strânse 

1. invită Comisia și statele membre ca, 
respectând Regulamentul nr. 883/2004 și 
articolul 153 din TFUE, să realizeze studii 
în vederea îmbunătățirii protecției 
securității sociale a cetățenilor mobili, 
luând în considerare, de asemenea, un 
sistem opțional, voluntar și transferabil de 
securitate socială la nivel european, în 
vederea stabilirii unei cooperări mai strânse 
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în domeniul politicii sociale; în domeniul politicii sociale; ideile 
anterioare referitoare la un al 28-lea 
regim al sistemelor de securitate socială 
ar trebui să fie actualizate și incluse în 
aceste studii;

Or. de

Amendamentul 6
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre ca, 
respectând Regulamentul nr. 883/2004 și 
articolul 153 din TFUE, să realizeze studii 
în vederea îmbunătățirii protecției 
securității sociale a cetățenilor mobili, 
luând în considerare, de asemenea, un 
sistem opțional, voluntar și transferabil de 
securitate socială la nivel european, în 
vederea stabilirii unei cooperări mai strânse 
în domeniul politicii sociale;

1. invită Comisia și statele membre ca, 
respectând Regulamentul nr. 883/2004 și 
articolul 153 din TFUE, să realizeze studii 
în vederea îmbunătățirii protecției 
securității sociale a cetățenilor mobili, 
luând în considerare, de asemenea, un 
sistem transferabil de securitate socială la 
nivel european, în vederea stabilirii unei 
cooperări mai strânse în domeniul politicii 
sociale;

Or. en

Amendamentul 7
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre ca, 
respectând Regulamentul nr. 883/2004 și 
articolul 153 din TFUE, să realizeze studii 
în vederea îmbunătățirii protecției 
securității sociale a cetățenilor mobili, 
luând în considerare, de asemenea, un 
sistem opțional, voluntar și transferabil de 

1. invită Comisia și statele membre ca, 
respectând Regulamentul nr. 883/2004 și 
articolul 153 din TFUE, să realizeze studii 
în vederea asigurării continuității
protecției securității sociale a cetățenilor 
mobili în cadrul UE, precum și a unui 
tratament egal cu al celorlalți cetățeni, 
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securitate socială la nivel european, în 
vederea stabilirii unei cooperări mai strânse 
în domeniul politicii sociale;

luând în considerare, de asemenea, un 
sistem opțional, complementar sistemului 
general, voluntar și transferabil de 
securitate socială la nivel european, în 
vederea stabilirii unei cooperări mai strânse 
în domeniul politicii sociale; 

Or. fr

Amendamentul 8
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre ca, 
respectând Regulamentul nr. 883/2004 și 
articolul 153 din TFUE, să realizeze studii 
în vederea îmbunătățirii protecției 
securității sociale a cetățenilor mobili, 
luând în considerare, de asemenea, un 
sistem opțional, voluntar și transferabil de 
securitate socială la nivel european, în 
vederea stabilirii unei cooperări mai strânse 
în domeniul politicii sociale;

1. invită Comisia și statele membre ca, 
respectând Regulamentul nr. 883/2004 și 
articolul 153 din TFUE, să realizeze studii 
în vederea îmbunătățirii protecției 
securității sociale a cetățenilor mobili, 
luând în considerare, de asemenea, un 
sistem opțional, voluntar și transferabil de 
securitate socială la nivel european, în 
vederea stabilirii unei cooperări mai strânse 
în domeniul politicii sociale; consideră 
regulamentul respectiv ar putea deja să 
fie aplicat în cazul regimurilor de pensii 
suplimentare;

Or. en

Amendamentul 9
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre ca, 
respectând Regulamentul nr. 883/2004 și 
articolul 153 din TFUE, să realizeze studii 

1. invită Comisia și statele membre ca, 
respectând Regulamentul nr. 883/2004 și 
articolul 153 din TFUE, să realizeze studii 
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în vederea îmbunătățirii protecției 
securității sociale a cetățenilor mobili, 
luând în considerare, de asemenea, un 
sistem opțional, voluntar și transferabil de 
securitate socială la nivel european, în 
vederea stabilirii unei cooperări mai strânse 
în domeniul politicii sociale;

în vederea îmbunătățirii protecției 
securității sociale a cetățenilor mobili, 
luând în considerare, de asemenea, un 
sistem voluntar și transferabil de securitate 
socială la nivel european, în vederea 
favorizării unor aspecte sociale optime și 
în vederea stabilirii unei cooperări mai 
strânse în domeniul politicii sociale;

Or. fr

Amendamentul 10
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reiterează faptul că libertățile 
economice nu pot fi interpretate ca 
elemente care dau întreprinderilor dreptul 
de a se sustrage sau de a se abate de la 
legile și practicile profesionale și sociale 
sau de a crea o concurență neloială la 
nivelul salariilor și al condițiilor de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 11
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită statelor membre să întreprindă 
ceea ce este necesar în vederea 
simplificării procedurilor administrative 
naționale complexe și să se asigure că 
informațiile necesare privind drepturile de 

2. solicită statelor membre să întreprindă 
ceea ce este necesar în vederea 
simplificării procedurilor administrative 
naționale complexe și să se asigure că 
informațiile necesare privind drepturile de 
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securitate socială sunt disponibile 
persoanelor care circulă în interiorul UE;

securitate socială sunt disponibile 
persoanelor care circulă în interiorul UE; 
consideră că aceste drepturi ar trebui să 
fie garantate în toate statele membre și 
pentru toți cetățenii, prin respectarea 
principiului egalității de tratament și prin 
evitarea oricărei forme de discriminare; 
în plus, consideră că ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită grupurilor 
celor mai vulnerabile și defavorizate, cum 
ar fi lucrătorii slab calificați și lucrătorii 
cu nevoi speciale;

Or. en

Amendamentul 12
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită statelor membre să întreprindă 
ceea ce este necesar în vederea 
simplificării procedurilor administrative 
naționale complexe și să se asigure că 
informațiile necesare privind drepturile de 
securitate socială sunt disponibile 
persoanelor care circulă în interiorul UE;

2. solicită statelor membre să întreprindă 
ceea ce este necesar în vederea 
simplificării procedurilor administrative 
naționale complexe și să se asigure că 
informațiile necesare privind drepturile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, în 
special drepturile de securitate socială,
sunt disponibile lucrătorilor, angajatorilor 
și altor părți implicate într-o situație 
transfrontalieră de ocuparea forței de 
muncă; consideră că aceste informații 
trebuie să fie disponibile înaintea, în 
timpul și după experiența de mobilitate;

Or. en

Amendamentul 13
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită statelor membre să întreprindă 
ceea ce este necesar în vederea 
simplificării procedurilor administrative 
naționale complexe și să se asigure că 
informațiile necesare privind drepturile de 
securitate socială sunt disponibile 
persoanelor care circulă în interiorul UE;

2. solicită statelor membre să întreprindă 
ceea ce este necesar în vederea 
simplificării procedurilor administrative 
naționale complexe, să se asigure că 
acestea nu sunt aplicate într-un mod 
discriminatoriu, să garanteze că 
informațiile necesare privind drepturile și 
obligațiile, cum ar fi drepturile de 
securitate socială și normele de impozitare,
sunt disponibile persoanelor care circulă în 
interiorul UE și facilitează obținerea de 
despăgubiri de către acestea, dacă este 
cazul;

Or. en

Amendamentul 14
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită statelor membre să întreprindă 
ceea ce este necesar în vederea 
simplificării procedurilor administrative 
naționale complexe și să se asigure că 
informațiile necesare privind drepturile de 
securitate socială sunt disponibile 
persoanelor care circulă în interiorul UE; 

2. solicită statelor membre să întreprindă 
ceea ce este necesar în vederea 
simplificării procedurilor administrative 
naționale complexe și să se asigure că 
informațiile necesare privind drepturile de 
securitate socială sunt disponibile 
persoanelor care circulă în interiorul UE; 
salută hotărât inițiativele în acest sens, 
cum ar fi inițiativa Comisiei privind 
dezvoltarea unui nou sistem de schimb 
electronic de date referitoare la 
securitatea socială și solicită o cooperare 
consolidată între sistemele naționale de 
securitate socială;

Or. en
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Amendamentul 15
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită statelor membre să întreprindă 
ceea ce este necesar în vederea 
simplificării procedurilor administrative 
naționale complexe și să se asigure că 
informațiile necesare privind drepturile de 
securitate socială sunt disponibile 
persoanelor care circulă în interiorul UE;

2. solicită statelor membre să întreprindă 
ceea ce este necesar în vederea 
simplificării procedurilor administrative 
naționale complexe și să se asigure că 
informațiile necesare privind drepturile 
sociale, cum ar fi drepturile de securitate 
socială, dreptul la șomaj și la asistență 
medicală, sunt disponibile persoanelor care 
circulă în interiorul UE, asigurând în 
special e-accesibilitatea serviciilor 
publice;

Or. fr

Amendamentul 16
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită statelor membre să întreprindă 
ceea ce este necesar în vederea 
simplificării procedurilor administrative 
naționale complexe și să se asigure că 
informațiile necesare privind drepturile de 
securitate socială sunt disponibile 
persoanelor care circulă în interiorul UE; 

2. solicită statelor membre să întreprindă 
ceea ce este necesar în vederea 
simplificării procedurilor administrative 
naționale complexe și să se asigure că toate 
informațiile necesare privind drepturile de 
securitate socială sunt disponibile 
persoanelor care circulă în interiorul UE;

Or. fr

Amendamentul 17
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
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Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. îndeamnă Comisia să stabilească un 
punct central de coordonare la nivelul UE 
menit să înregistreze preocupările 
lucrătorilor mobili, ale angajatorilor și ale 
altor părți interesate, în scopul de a 
elabora soluții între statele membre și de a 
preveni problemele care decurg din 
relațiile de muncă mobilă, inclusiv 
detașarea lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 18
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită statele membre să îi considere 
pe membrii familiilor cetățenilor UE care 
nu sunt cetățeni ai UE drept clienți bona 
fide pe tot parcursul procedurilor 
administrative la care aceștia trebuie să se 
supună;

Or. en

Amendamentul 19
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea înființării unui 
ghișeu unic pentru toți cetățenii mobili 

eliminat
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din UE, care să le permită acestora să își 
rezolve problemele administrative legate 
de muncă și de activitatea de acasă într-o 
singură locație din țara-gazdă;

Or. en

Amendamentul 20
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea înființării unui 
ghișeu unic pentru toți cetățenii mobili din 
UE, care să le permită acestora să își 
rezolve problemele administrative legate 
de muncă și de activitatea de acasă într-o 
singură locație din țara-gazdă;

3. subliniază necesitatea înființării unui 
ghișeu unic pentru toți cetățenii mobili din 
UE, care să le permită acestora să își 
rezolve problemele administrative legate 
de muncă și de activitatea de acasă și să fie 
informați cu privire la drepturile lor într-o 
singură locație din țara-gazdă în scopul a 
îmbunătăți exercitarea efectivă a 
drepturilor de către cetățenii care se 
deplasează în interiorul UE;

Or. en

Amendamentul 21
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea înființării unui 
ghișeu unic pentru toți cetățenii mobili din 
UE, care să le permită acestora să își 
rezolve problemele administrative legate 
de muncă și de activitatea de acasă într-o 
singură locație din țara-gazdă;

3. subliniază necesitatea înființării unui 
ghișeu unic pentru toți cetățenii mobili din 
UE, care să le permită acestora să își 
rezolve problemele administrative legate 
de muncă și de activitatea de acasă într-o 
singură locație din țara-gazdă sau prin 
intermediul internetului; reamintește 
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faptul că este important să se înființeze 
atât ghișee unice, cât și ghișee 
multidisciplinare care să abordeze 
problemele legate de căutarea unui loc de 
muncă la nivel local, cum ar fi 
transportul și locuința;

Or. fr

Amendamentul 22
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea înființării unui 
ghișeu unic pentru toți cetățenii mobili din 
UE, care să le permită acestora să își 
rezolve problemele administrative legate 
de muncă și de activitatea de acasă într-o 
singură locație din țara-gazdă;

3. subliniază necesitatea înființării unui 
ghișeu unic pentru toți cetățenii mobili din 
UE, care să le permită acestora să își 
rezolve problemele administrative legate 
de muncă și de activitatea de acasă într-o 
singură locație din țara-gazdă; solicită 
instalarea programului e-Guvernare în 
cadrul acestui ghișeu unic pentru a face 
posibilă desfășurarea și gestionarea 
procedurilor administrative online;

Or. es

Amendamentul 23
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea înființării unui 
ghișeu unic pentru toți cetățenii mobili din 
UE, care să le permită acestora să își 
rezolve problemele administrative legate 
de muncă și de activitatea de acasă într-o 
singură locație din țara-gazdă;

3. subliniază necesitatea înființării unui 
ghișeu unic pentru toți cetățenii mobili din 
UE, care să le permită acestora să își 
rezolve problemele administrative legate 
de muncă și de activitatea de acasă într-o 
singură locație din țara-gazdă; consideră 
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că statele membre ar trebui să stabilească 
„contoare” bilaterale pentru lucrătorii 
care fac naveta în scopul, printre altele, 
de a organiza o coordonare eficientă a 
prestațiilor familiale;

Or. nl

Amendamentul 24
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea înființării unui
ghișeu unic pentru toți cetățenii mobili din 
UE, care să le permită acestora să își 
rezolve problemele administrative legate 
de muncă și de activitatea de acasă într-o 
singură locație din țara-gazdă;

3. invită statele membre să înființeze un
ghișeu unic pentru toți cetățenii mobili din 
UE, care să le permită acestora să își 
rezolve problemele administrative legate 
de muncă și de activitatea de acasă într-o 
singură locație din țara-gazdă; 

Or. en

Amendamentul 25
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a reduce 
obstacolele administrative care împiedică 
întreprinderile mici și mijlocii să angajeze 
lucrători din alte state membre, precum și 
de a stabili un organism central; de 
asemenea, invită statele membre să 
furnizeze informații de la o sursă unică 
pentru antreprenorii care doresc să 
investească într-un stat membru și să 
creeze locuri de muncă în statul membru 
respectiv;
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Or. de

Amendamentul 26
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3α. subliniază necesitatea de a sprijini 
sistemul EURES și interconectarea sa 
eficientă cu sistemele naționale de stagii 
ca fiind una dintre modalitățile de 
combatere a șomajului în UE și de 
abordare a fenomenului incapacității de a 
completa posturile vacante din cauza 
lipsei candidaților cu calificări 
corespunzătoare;

Or. el

Amendamentul 27
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază problema tot mai mare a 
persoanelor care călătoresc într-un alt 
stat membru pentru a găsi un loc de 
muncă, dar care nu reușesc acest lucru 
ajungând în cele din urmă persoane fără 
adăpost din cauza lipsei de informații cu 
privire la drepturile lor și a lipsei de 
acțiuni specifice care să abordeze această 
problemă;

Or. en
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Amendamentul 28
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește faptul că libera circulație 
este un drept fundamental pe care 
lucrătorii trebuie să îl poată exercita, fără 
a se face discriminare pe motiv de 
naționalitate între lucrătorii din statele 
membre în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă, remunerarea și alte 
condiții de muncă și de angajare, și care 
asigură că cetățenii migranți beneficiază 
de un tratament egal și nu sunt folosiți ca 
forță de muncă ieftină; consideră că, 
pentru a garanta această libertate, ar 
trebui să se informeze în mod proactiv 
lucrătorii, să se pună în aplicare 
instrumente adecvate de recurs și să se 
aplice în mod strict normele 
corespunzătoare ale UE de către toate 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 29
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii mobili sunt 
informați cu privire la drepturile conferite 
de cardul european de asigurări sociale de 
sănătate, atunci aceștia când se află în 
străinătate;

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii mobili sunt 
informați cu privire la drepturile conferite 
de cardul european de asigurări sociale de 
sănătate (CEASS), atunci când aceștia se 
află în străinătate; invită Comisia să 
asigure că toți cetățenii care au dreptul la 
CEASS primesc, la cerere, cardul 
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respectiv și că se corectează imediat orice 
aplicare necorespunzătoare a normelor; 
invită statele membre să furnizeze 
informații cu privire la orice asigurare 
suplimentară sau altă acțiune care poate 
fi necesară pentru ca cetățenii mobili să 
aibă dreptul la aceleași servicii de 
asistență medicală în străinătate ca în 
țara de origine;

Or. en

Amendamentul 30
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii mobili sunt 
informați cu privire la drepturile conferite 
de cardul european de asigurări sociale de 
sănătate, atunci aceștia când se află în 
străinătate;

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii mobili sunt 
informați cu privire la drepturile conferite 
de cardul european de asigurări sociale de 
sănătate, atunci când aceștia se află în 
străinătate; de asemenea, informațiile 
trebuie să fie ușor de accesat electronic, 
într-o formă disponibilă cetățenilor cu 
handicap, astfel cum este prevăzut în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (5) 
din Directiva privind aplicarea drepturilor 
pacienților în cadrul asistenței medicale 
transfrontaliere;

Or. cs

Amendamentul 31
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii mobili sunt 
informați cu privire la drepturile conferite 
de cardul european de asigurări sociale de 
sănătate, atunci aceștia când se află în 
străinătate;

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii sunt pe deplin 
informați cu privire la drepturile conferite 
de cardul european de asigurări sociale de 
sănătate, atunci când aceștia se află în 
străinătate, precum și cu privire la 
obligațiile lor financiare atunci când 
utilizează serviciile din diferite state 
membre; 

Or. en

Amendamentul 32
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii mobili sunt 
informați cu privire la drepturile conferite 
de cardul european de asigurări sociale de 
sănătate, atunci aceștia când se află în 
străinătate;

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii mobili sunt 
informați cu privire la drepturile conferite 
de cardul european de asigurări sociale de 
sănătate, atunci când aceștia se află în 
străinătate, precum și cu privire la cele 
legate de dreptul muncii, protecția socială 
și locuințe sociale, după caz;

Or. fr

Amendamentul 33
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii mobili sunt 

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii sunt informați 
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informați cu privire la drepturile conferite 
de cardul european de asigurări sociale de 
sănătate, atunci aceștia când se află în 
străinătate;

cu privire la drepturile conferite de cardul 
european de asigurări sociale de sănătate, 
atunci când aceștia se află în străinătate; 
solicită ca aceste informații să fie ușor de 
accesat și de înțeles;

Or. es

Amendamentul 34
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii mobili sunt 
informați cu privire la drepturile conferite 
de cardul european de asigurări sociale de 
sănătate, atunci aceștia când se află în 
străinătate;

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii sunt informați 
cu privire la drepturile conferite de cardul 
european de asigurări sociale de sănătate, 
atunci când aceștia se află în străinătate
sau atunci când doresc să beneficieze de 
asistență medicală într-un alt stat 
membru; 

Or. nl

Amendamentul 35
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii mobili sunt 
informați cu privire la drepturile conferite 
de cardul european de asigurări sociale de 
sănătate, atunci aceștia când se află în 
străinătate;

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să ia măsuri specifice pentru a asigura că 
toți cetățenii mobili sunt informați cu 
privire la drepturile conferite de cardul 
european de asigurări sociale de sănătate, 
atunci când aceștia se află în străinătate, 
pentru ca aceștia să poată beneficia de 
aceste drepturi cât mai ușor posibil;

Or. fr
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Amendamentul 36
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii mobili sunt 
informați cu privire la drepturile conferite 
de cardul european de asigurări sociale de 
sănătate, atunci aceștia când se află în 
străinătate;

4. recomandă Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți cetățenii sunt informați 
cu privire la drepturile conferite de cardul 
european de asigurări sociale de sănătate, 
atunci când aceștia se află în străinătate;

Or. fr

Amendamentul 37
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută propunerile Comisiei de a 
facilita accesul la asistența medicală 
transfrontalieră; îndeamnă Comisia și 
statele membre să asigure o punere în 
aplicare rapidă și eficientă a 
Directivei 2011/24/UE a Parlamentului 
Europeană și a Consiliului din 
9 martie 2011 privind aplicarea 
drepturilor pacienților în cadrul asistenței 
medicale transfrontaliere, ținând seama 
de principiile universalității, accesului la 
îngrijiri de bună calitate, echității și 
solidarității; invită din nou Comisia și 
statele membre să depună în continuare 
eforturi în direcția atingerii obiectivului 
de implementare pe scară largă, până în 
2020, a serviciilor de telemedicină și de e-
sănătate și, în plus, sprijină proiectele-
pilot menite să le asigure cetățenilor UE 
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accesul electronic în condiții de siguranță 
la datele lor medicale, precum și 
interoperabilitatea registrelor medicale, 
garantându-le, astfel, pacienților 
continuitatea serviciilor de îngrijire;

Or. en

Amendamentul 38
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită statelor membre să simplifice 
procedurile administrative privind 
rambursarea tratamentului primit în 
străinătate;

5. solicită statelor membre să simplifice 
procedurile administrative privind 
rambursarea tratamentului primit în 
străinătate și să asigure că sistemele lor de 
asigurări sociale și de sănătate iau toate 
măsurile necesare pentru a oferi protecție 
suficientă lucrătorilor mobili;

Or. de

Amendamentul 39
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită statelor membre să simplifice 
procedurile administrative privind 
rambursarea tratamentului primit în 
străinătate;

5. solicită statelor membre să simplifice 
procedurile administrative privind 
rambursarea tratamentului primit în 
străinătate și să accelereze, cât mai mult 
posibil, rambursarea costurilor de 
asistență medicală suportate într-un alt 
stat membru;

Or. en
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Amendamentul 40
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită statelor membre să simplifice 
procedurile administrative privind 
rambursarea tratamentului primit în 
străinătate; 

5. solicită statelor membre să simplifice 
procedurile administrative privind 
rambursarea tratamentului primit în 
străinătate, pentru a facilita o rambursare 
mai rapidă;

Or. fr

Amendamentul 41
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5α. subliniază necesitatea de a promova 
mobilitatea pentru ocuparea forței de 
muncă; de asemenea, subliniază formarea 
și antreprenoriatul prin eliminarea 
barierelor birocratice, simplificarea 
procedurilor și sprijinirea accesului la
informații, astfel încât să se utilizeze pe 
deplin beneficiile pieței unice, protejând 
totodată modelul social european;

Or. el

Amendamentul 42
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă statele membre să simplifice 
procedurile de ofertare pentru atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru a 
asigura accesul echitabil pentru toate 
întreprinderile europene și pentru a 
încuraja întreprinderile participante să 
furnizeze informații cu privire la nivelul 
lor de responsabilitate socială;

Or. fr

Amendamentul 43
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recomandă Comisiei și statelor 
membre să îmbunătățească condițiile 
existente pentru noii antreprenori în 
scopul de a exploata mai bine potențialul 
ridicat al acestora de a crea noi locuri de 
muncă durabile;

Or. en

Amendamentul 44
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută introducerea unui card profesional 
european susținut de Sistemul de informare 
al pieței interne (IMI), cu scopul de a 
facilita mobilitatea transfrontalieră în UE; 
consideră că un astfel de instrument ar 

6. salută introducerea unui card profesional 
european susținut de Sistemul de informare 
al pieței interne (IMI), cu ajutorul căruia 
trebuie să se evalueze mai întâi criteriile 
unui astfel de card, cu scopul de a facilita 
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putea contribui la abordarea diferențelor
persistente din cadrul pieței muncii din UE;

mobilitatea transfrontalieră în UE; 
consideră că IMI va putea realiza o 
cooperare mai rapidă între statul membru 
de origine și statul gazdă pentru a aborda 
diferențele persistente din cadrul pieței 
muncii din UE;

Or. de

Amendamentul 45
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută introducerea unui card profesional 
european susținut de Sistemul de informare 
al pieței interne (IMI), cu scopul de a 
facilita mobilitatea transfrontalieră în UE; 
consideră că un astfel de instrument ar 
putea contribui la abordarea diferențelor 
persistente din cadrul pieței muncii din UE;

6. salută introducerea unui card profesional 
european susținut de Sistemul de informare 
al pieței interne (IMI), cu scopul de a 
facilita mobilitatea transfrontalieră în UE; 
consideră că un astfel de instrument, cu o 
armonizare ascendentă a protecției 
sociale, ar putea contribui la abordarea 
diferențelor persistente din cadrul pieței 
muncii din UE;

Or. fr

Amendamentul 46
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută introducerea unui card profesional 
european susținut de Sistemul de informare 
al pieței interne (IMI), cu scopul de a 
facilita mobilitatea transfrontalieră în UE; 
consideră că un astfel de instrument ar 
putea contribui la abordarea diferențelor 
persistente din cadrul pieței muncii din UE;

6. salută introducerea unui card profesional 
european susținut de Sistemul de informare 
al pieței interne (IMI), cu scopul de a 
facilita procedurile administrative și
mobilitatea transfrontalieră în UE; 
consideră că un astfel de instrument ar 
putea contribui la abordarea diferențelor 
persistente din cadrul pieței muncii din UE;
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Or. es

Amendamentul 47
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută introducerea unui card profesional 
european susținut de Sistemul de informare 
al pieței interne (IMI), cu scopul de a 
facilita mobilitatea transfrontalieră în UE; 
consideră că un astfel de instrument ar 
putea contribui la abordarea diferențelor 
persistente din cadrul pieței muncii din UE;

6. salută introducerea unui card profesional 
european susținut de Sistemul de informare 
al pieței interne (IMI), cu scopul de a 
facilita mobilitatea transfrontalieră 
voluntară în UE; consideră că un astfel de 
instrument ar putea contribui la abordarea 
diferențelor persistente din cadrul pieței 
muncii din UE;

Or. en

Amendamentul 48
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reiterează apelul său către statele 
membre de a-și coordona mai bine educația 
formală și informală, cu scopul de a crea o 
viitoare forță de muncă având calificări 
comparabile;

7. reiterează apelul său către statele 
membre de a-și coordona mai bine în 
special educația formală și informală cu 
locul de muncă, cu scopul de a recunoaște 
competențele dobândite în diferite state 
membre prin studii, experiențe 
profesionale sau activități de voluntariat 
pentru a crea o viitoare forță de muncă 
având calificări comparabile și, astfel, 
pentru a asigura o inserție profesională 
de mai bună calitate a tuturor europenilor 
pe diferitele piețe naționale ale muncii;

Or. fr
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Amendamentul 49
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reiterează apelul său către statele 
membre de a-și coordona mai bine educația 
formală și informală, cu scopul de a crea o 
viitoare forță de muncă având calificări 
comparabile;

7. reiterează apelul său către statele 
membre de a-și coordona mai bine educația 
formală și informală, cu scopul de a crea o 
viitoare forță de muncă având calificări 
comparabile; subliniază necesitatea de a 
continua eforturile în direcția echivalenței 
sistemelor naționale de certificare prin 
intermediul Cadrului european al 
calificărilor;

. es

Amendamentul 50
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reiterează apelul său către statele 
membre de a-și coordona mai bine 
educația formală și informală, cu scopul 
de a crea o viitoare forță de muncă având 
calificări comparabile;

7. reiterează apelul său către statele 
membre de a pune în aplicare un sistem 
de recunoaștere a educației formale și 
informale și de a o coordona mai bine, cu 
scopul de a crea o viitoare forță de muncă 
având calificări comparabile; 

Or. en

Amendamentul 51
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. reiterează apelul său către statele 
membre de a-și coordona mai bine educația 
formală și informală, cu scopul de a crea o 
viitoare forță de muncă având calificări 
comparabile;

7. reiterează apelul său către statele 
membre de a-și coordona mai bine educația 
formală și informală, cu scopul de a crea o 
viitoare forță de muncă având calificări 
comparabile, care poate aduce beneficii 
pieței comune europene a forței de muncă 
și care poate îmbunătăți nivelurile 
productivității; 

Or. en

Amendamentul 52
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reiterează apelul său către statele 
membre de a-și coordona mai bine educația 
formală și informală, cu scopul de a crea o 
viitoare forță de muncă având calificări 
comparabile;

7. reiterează apelul său către statele 
membre de a îmbunătăți procesul de 
învățare a limbilor străine de la vârsta cea 
mai fragedă și de a-și coordona mai bine 
educația formală și informală, cu scopul de 
a crea o viitoare forță de muncă având 
calificări comparabile;

Or. fr

Amendamentul 53
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reiterează apelul său către statele 
membre de a-și coordona mai bine educația 
formală și informală, cu scopul de a crea o 
viitoare forță de muncă având calificări 

7. reiterează apelul său către statele 
membre de a-și coordona mai bine educația 
formală și informală, cu scopul de a crea o 
viitoare forță de muncă având calificări 
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comparabile; comparabile și ușor de recunoscut;

Or. en

Amendamentul 54
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reiterează apelul său către statele 
membre de a-și coordona mai bine educația 
formală și informală, cu scopul de a crea o 
viitoare forță de muncă având calificări 
comparabile;

7. reiterează apelul său către statele 
membre de a-și coordona mai bine educația 
formală și informală, inclusiv învățarea pe 
tot parcursul vieții, cu scopul de a crea o 
viitoare forță de muncă având calificări 
comparabile;

Or. cs

Amendamentul 55
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că instituțiile de învățământ 
ar trebui să indice într-un supliment la 
diplomele eliberate modul în care aceste 
diplome naționale pot fi comparate și 
evaluate în raport cu diplome din alte 
state membre, în special din țările vecine;

Or. nl

Amendamentul 56
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7α. invită statele membre, ca parte a 
efortului depus în direcția mobilității 
pentru ocuparea forței de muncă, să 
asigure aplicarea corectă a directivelor 
europene de combatere a discriminării în 
domeniul ocupării forței de muncă;

Or. el

Amendamentul 57
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază succesul procedurii de 
recunoaștere automată prevăzută de 
Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale și 
solicită evaluarea posibilității de a extinde 
procedura și la alte profesii;

Or. es

Amendamentul 58
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită statelor membre să întreprindă 
acțiunile necesare pentru a accesa 
fonduri structurale și de coeziune și să 
utilizeze sumele obținute pentru programe
de formare profesională, cu scopul de a 
sprijini în continuare IMM-urile;

Or. en
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Amendamentul 59
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să nu tolereze regulile și 
practicile discriminatorii ale statelor 
membre;

8. invită Comisia să nu tolereze din partea
statelor membre regulile, practicile 
discriminatorii, cum ar fi admiterea 
discriminatorie a studenților străini, 
controalele, de exemplu controlul 
exagerat al antreprenorilor care importă 
bunuri sau care prestează servicii în 
străinătate și cerințele, cum ar fi 
solicitarea unei documentații vaste din 
partea unui furnizor de servicii străin 
care dorește să înființeze o întreprindere 
într-o anumită țară europeană;

Or. en

Amendamentul 60
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să nu tolereze regulile și 
practicile discriminatorii ale statelor 
membre;

8. invită Comisia să nu tolereze regulile și 
practicile discriminatorii ale statelor 
membre față de lucrătorii europeni și, 
prin urmare, solicită Comisiei să inițieze 
procedurile adecvate în caz de 
nerespectare a dreptului Uniunii de către 
un stat membru;

Or. fr
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Amendamentul 61
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să nu tolereze regulile și
practicile discriminatorii ale statelor 
membre;

8. invită Comisia să nu tolereze regulile și 
practicile discriminatorii ale statelor 
membre în domeniul ocupării forței de 
muncă ce încalcă legislația Uniunii 
Europene;

Or. es

Amendamentul 62
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că legislația socială și a 
muncii, contractele colective, sistemele de 
relații industriale, tratamentul egal și 
principiul „egalității de remunerare 
pentru aceeași muncă” trebuie să fie 
respectate, protejate și promovate; în plus, 
consideră că principiul egalității de 
remunerare pentru aceeași muncă la 
același loc de muncă, astfel cum este 
prevăzut la articolele 18 și 157 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene trebuie să fie respectat și 
aplicat;

Or. en

Amendamentul 63
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
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Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. invită Comisia să monitorizeze cu 
atenție atât transpunerea, cât și aplicarea 
efectivă a Directivei 2000/78/CE în statele 
membre și să intervină în cazul în care se 
identifică deficiențe; invită statele 
membre și Consiliul să considere drept 
prioritate adoptarea imediată a propunerii 
de directivă privind punerea în aplicare a 
principiului tratamentului egal între 
persoane, indiferent de religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală;

Or. en

Amendamentul 64
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
condițiile de muncă și de a asigura o 
protecție adecvată fără nicio formă de 
discriminare față de lucrătorii detașați în 
UE; solicită îmbunătățirea punerii în 
aplicare a Directivei privind lucrătorii 
detașați în strânsă cooperare cu partenerii 
sociali;

Or. de

Amendamentul 65
Patrick Le Hyaric

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

8a. solicită Comisiei să acorde prioritate 
drepturilor lucrătorilor în fața normelor 
de concurență, precum și dreptului 
fundamental de negociere și de acțiune 
colectivă;

Or. fr

Amendamentul 66
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază faptul că mobilitatea forței 
de muncă ar trebui să fie combinată cu 
protecția drepturilor lucrătorilor și cu 
tratamentul egal și nediscriminatoriu și 
nu ar trebui să fie interpretată de unii 
angajatori ca o oportunitate de reducere a 
salariilor, a securității sociale sau, în 
general, de degradare a condițiilor de 
muncă, profitând de normele complicate; 
consideră că potențialul dumping social 
ar putea afecta, de asemenea, piețele 
naționale ale forței de muncă, prin 
urmare, ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită punerii în aplicare a normelor 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 67
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază faptul că viitoarea directivă 
de aplicare ar trebui să clarifice normele 
și obligațiile în temeiul cărora ar trebui să 
funcționeze companiile care detașează 
lucrători într-un alt stat membru, pentru a 
preveni abuzurile și a proteja lucrătorii; 
consideră că directiva de aplicare ar 
trebui să asigure, în special, protecția 
dreptului de negociere și de acțiune 
colectivă, respectarea autorităților 
publice, limita de subcontractare și 
definirea domeniului principal de 
activitate al unei companii care nu poate 
fi nici externalizată și nici subcontractată,
prevenirea apariției companiilor de tip 
„cutii poștale”, dreptul la informare al 
lucrătorilor detașați și crearea de structuri 
care să ofere consiliere și asistență în 
limba maternă lucrătorilor detașați în 
statele membre cu sprijinul Uniunii 
Europene și cu participarea sindicatelor; 
subliniază faptul că Regulamentul Monti 
II ar trebui să fie un regulament general, 
obligatoriu care să impună, în mod 
explicit, obligația ca libertățile economice 
să respecte drepturile sociale 
fundamentale în contextul pieței unice, 
inclusiv dreptul la grevă și contractele 
colective, care să acorde prioritate 
drepturilor sociale fundamentale în caz de 
conflict, care să protejeze și să sprijine 
dreptul la negociere și la acțiune 
colectivă, precum și dreptul la grevă;

Or. en

Amendamentul 68
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9b. solicită includerea în tratatele UE a 
unui protocol privind progresele sociale, 
în conformitate cu principalul obiectiv al 
UE de a îmbunătăți condițiile de viață și 
de muncă ale cetățenilor săi; în plus, 
invită Comisia să respecte pe deplin 
clauza socială, astfel cum este prevăzută 
la articolul 9 din tratat și să includă o 
clauză socială obligatorie în toate actele 
normative relevante privind piața unică 
pentru ca drepturile fundamentale să nu 
fie subminate de normele de concurență și 
ca aceste drepturi să protejeze și să 
sprijine dreptul de acțiune colectivă și 
dreptul la grevă în contextul celor patru 
libertăți;

Or. en

Amendamentul 69
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reiterează apelul său către Comisie de a 
evalua diferitele norme privind fondurile 
de pensii și necesitatea de a îmbunătăți 
portabilitatea pensiilor în cazul schimbării 
angajatorilor.

10. reiterează apelul său către Comisie de a 
evalua diferitele norme privind fondurile 
de pensii și necesitatea de a îmbunătăți 
portabilitatea pensiilor în cazul schimbării 
angajatorilor; invită Comisia să 
consolideze reglementările privind 
transparența regimurilor de pensii, 
strategiile de investiții și solvabilitatea 
acestora, prin implicarea partenerilor 
sociali în acest proces într-un stadiu 
incipient.

Or. en
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Amendamentul 70
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reiterează apelul său către Comisie de a 
evalua diferitele norme privind fondurile 
de pensii și necesitatea de a îmbunătăți 
portabilitatea pensiilor în cazul schimbării 
angajatorilor.

10. reiterează apelul său către Comisie de a 
evalua diferitele norme privind fondurile 
de pensii și necesitatea de a îmbunătăți 
portabilitatea pensiilor în cazul schimbării 
angajatorilor, dar și în cazul în care 
angajatorii sunt stabiliți în țări diferite.

Or. fr

Amendamentul 71
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reiterează apelul său către Comisie de a 
evalua diferitele norme privind fondurile 
de pensii și necesitatea de a îmbunătăți 
portabilitatea pensiilor în cazul schimbării 
angajatorilor.

10. reiterează apelul său către Comisie de a 
evalua diferitele norme privind fondurile 
de pensii și necesitatea de a îmbunătăți 
portabilitatea pensiilor în cazul schimbării 
angajatorilor și în cazul în care angajatorii 
sunt stabiliți în state membre diferite.

Or. fr

Amendamentul 72
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reiterează apelul său către Comisie de a 
evalua diferitele norme privind fondurile 

10. reiterează apelul său către Comisie de a 
evalua diferitele norme privind fondurile 
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de pensii și necesitatea de a îmbunătăți 
portabilitatea pensiilor în cazul schimbării 
angajatorilor.

de pensii și necesitatea de a îmbunătăți 
portabilitatea pensiilor, în special a 
pensiilor ocupaționale, în cazul schimbării 
angajatorilor.

Or. de

Amendamentul 73
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. salută angajamentul Comisiei de a 
examina periodic opiniile și preocupările 
cetățenilor în ceea ce privește 
funcționarea pieței unice; cu toate 
acestea, invită Comisia să efectueze o 
cercetare amănunțită cu privire la 
problemele reale cu care s-au confruntat 
cetățenii mobili din UE în fiecare stat 
membru și să prezinte propuneri concrete 
referitoare la măsurile care trebuie luate 
la nivelul UE sau la nivelul statelor 
membre. 

Or. en

Amendamentul 74
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită statelor membre să 
întreprindă toate acțiunile necesare 
pentru a îmbunătăți din punct de vedere 
juridic și practic portabilitatea pensiilor, 
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cu scopul de a sprijini mobilitatea 
angajaților și un acces eficient la piața 
unică europeană.

Or. en

Amendamentul 75
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. constată că achizițiile publice 
reprezintă un instrument-cheie bazat pe 
piață care joacă un rol în stimularea 
locurilor de muncă și a condițiilor de 
muncă durabile; solicită respectarea 
standardelor sociale și a contractelor 
colective, precum și plata salariului și a 
contribuțiilor minime legale pe perioada 
de executare a contractului, iar în cadrul 
lanțului de producție și de aprovizionare, 
stabilirea unui criteriu obligatoriu pentru 
atribuirea contractelor, în vederea 
aplicării principiului egalității de 
remunerare pentru aceeași muncă 
efectuată în același loc.

Or. en

Amendamentul 76
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 10b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. invită Comisia să introducă o 
legislație clară care să definească 
serviciile sociale de interes general (SSIG) 
mai degrabă pe baza drepturilor 
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fundamentale decât pe baza perspectivelor 
economice, care să consolideze principiul 
subsidiarității și al autonomiei locale și 
care să excludă SSIG de la aplicarea 
normelor pieței.

Or. en

Amendamentul 77
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 10c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10c. consideră că actele legislative 
viitoare identificate ca fiind derogări sau 
regimuri mai puțin stricte pentru IMM-
uri se referă în primul rând la politica 
socială și că derogările și regimurile mai 
puțin stricte în ceea ce privește aspectele 
sociale sunt necorespunzătoare și 
periculoase din punctul de vedere al 
sănătății și al siguranței unui lucrător și 
reamintește că orice revizuire a legislației 
privind ocuparea forței de muncă și 
politica socială trebuie să implice 
partenerii sociali, astfel cum este prevăzut 
în tratat; consideră că exceptarea 
întreprinderilor mici care desfășoară 
activități cu risc scăzut de la efectuarea în 
scris a unei evaluări a riscurilor va crește 
expunerea lucrătorilor la riscurile care 
apar la locul de muncă și consideră că 
costul de excludere a 
microîntreprinderilor ar trebui să fie 
calculat în raport cu riscurile ridicate de 
accidentare și cu alte probleme de 
sănătate și siguranță; se opune propunerii 
Comisiei de a impune regimuri mai puțin 
stricte întreprinderilor mici sau de a le 
exclude din viitoarea directivă de aplicare 
a Directivei privind detașarea lucrătorilor 
și a Directivei privind condițiile de intrare 
și de ședere a resortisanților țărilor terțe 
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în vederea ocupării unor locuri de muncă 
sezoniere, având în vedere faptul că 
exceptarea microîntreprinderilor de la 
aceste două instrumente legislative noi ar 
duce la imposibilitatea de a asigura un 
tratament egal pentru lucrătorii detașați și 
migranți și ar submina în continuare 
obiectivul de a proteja drepturile 
lucrătorilor detașați stabilit de Directiva 
privind detașarea lucrătorilor.

Or. en


