
AM\900582RO.doc PE487.994v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

2012/2016(BUD)

27.4.2012

AMENDAMENTELE
1 - 29

Proiect de aviz
Philippe Boulland
(PE486.233v01-00)

Bugetul 2013 - mandatul pentru trilog
(2012/2016(BUD))



PE487.994v01-00 2/16 AM\900582RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\900582RO.doc 3/16 PE487.994v01-00

RO

Amendamentul 1
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că bugetul 2013 trebuie să 
sprijine obiectivele Strategiei Europa 2020 
și solicită o finanțare adecvată a 
inițiativelor emblematice: „Tineretul în 
mișcare”, „O agendă pentru noi 
competențe și noi locuri de muncă”, „O 
platformă europeană de combatere a 
sărăciei” și „O Uniune a inovării”;

1. subliniază că bugetul 2013 trebuie să 
sprijine obiectivele Strategiei Europa 2020 
și solicită o finanțare ambițioasă a 
inițiativelor emblematice: „Tineretul în 
mișcare”, „O agendă pentru noi 
competențe și noi locuri de muncă”, „O 
platformă europeană de combatere a 
sărăciei” și „O Uniune a inovării”;

Or. fr

Amendamentul 2
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că bugetul 2013 trebuie să 
sprijine obiectivele Strategiei Europa 2020 
și solicită o finanțare adecvată a 
inițiativelor emblematice: „Tineretul în 
mișcare”, „O agendă pentru noi 
competențe și noi locuri de muncă”, „O 
platformă europeană de combatere a 
sărăciei” și „O Uniune a inovării”;

1. subliniază că bugetul 2013 trebuie să 
sprijine obiectivele Strategiei Europa 2020 
și solicită o finanțare adecvată a 
inițiativelor emblematice: „Tineretul în 
mișcare”, „O agendă pentru noi 
competențe și noi locuri de muncă”, „O 
platformă europeană de combatere a 
sărăciei” și „O Uniune a inovării”; solicită 
un accent deosebit pe crearea de locuri de 
muncă prin crearea și consolidarea de noi 
întreprinderi și prin evidențierea rolului 
lor important în realizarea obiectivului de 
ocupare a forței de muncă de 75% pentru 
2020;

Or. en
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Amendamentul 3
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este convins că bugetul Uniunii ar 
trebui să se alinieze bugetelor de 
austeritate ale țărilor membre; consideră 
că această abordare va obliga la o mai 
bună fixare a obiectivelor, la obținerea 
unei eficacități sporite și la concentrarea 
pe calitatea cheltuielilor, în detrimentul 
cantității acestora;

Or. en

Amendamentul 4
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că bugetul trebuie să reflecte
situația dramatică a tinerilor șomeri și 
necesitatea de a relansa crearea de locuri 
de muncă; reamintește că este necesar să se 
prevadă o finanțare adecvată pentru toate 
instrumentele care vizează ocuparea forței 
de muncă;

2. subliniază că situația dramatică a 
tinerilor șomeri impune relansarea creării
de locuri de muncă; reamintește că este 
necesar să se prevadă o finanțare adecvată 
pentru toate instrumentele care vizează 
ocuparea forței de muncă, asigurând cu 
prioritate locuri de muncă pentru propriii 
cetățeni;

Or. de

Amendamentul 5
Frédéric Daerden, Philippe Boulland, Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 2



AM\900582RO.doc 5/16 PE487.994v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că bugetul trebuie să reflecte 
situația dramatică a tinerilor șomeri și 
necesitatea de a relansa crearea de locuri de 
muncă; reamintește că este necesar să se 
prevadă o finanțare adecvată pentru toate 
instrumentele care vizează ocuparea forței 
de muncă;

2. subliniază necesitățile bugetare pentru 
combaterea șomajului în rândul tinerilor 
șomeri și necesitatea de a relansa crearea 
de locuri de muncă; solicită identificarea 
clară de către Comisie a sumelor 
prevăzute în acest sens; reamintește că 
este necesar să se prevadă o finanțare 
adecvată pentru toate instrumentele care 
vizează ocuparea forței de muncă;

Or. fr

Amendamentul 6
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că bugetul trebuie să reflecte 
situația dramatică a tinerilor șomeri și 
necesitatea de a relansa crearea de locuri de 
muncă; reamintește că este necesar să se 
prevadă o finanțare adecvată pentru toate 
instrumentele care vizează ocuparea forței 
de muncă;

2. subliniază că bugetul trebuie să reflecte 
situația dramatică a tinerilor șomeri și 
necesitatea de a crea un mediu dinamic, 
inovator și favorabil întreprinderilor, 
pentru a relansa crearea de locuri de 
muncă; reamintește că este necesar să se 
prevadă o finanțare adecvată pentru toate 
instrumentele care vizează ocuparea forței 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 7
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că bugetul trebuie să reflecte 2. subliniază că bugetul trebuie să reflecte 
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situația dramatică a tinerilor șomeri și 
necesitatea de a relansa crearea de locuri de 
muncă; reamintește că este necesar să se 
prevadă o finanțare adecvată pentru toate 
instrumentele care vizează ocuparea forței 
de muncă;

situația dramatică a tinerilor șomeri și 
necesitatea de a relansa crearea de locuri de 
muncă de calitate; reamintește că este 
necesar să se prevadă o finanțare adecvată 
pentru toate instrumentele care vizează 
ocuparea forței de muncă;

Or. de

Amendamentul 8
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că bugetul trebuie să reflecte 
situația dramatică a tinerilor șomeri și 
necesitatea de a relansa crearea de locuri de 
muncă; reamintește că este necesar să se 
prevadă o finanțare adecvată pentru toate 
instrumentele care vizează ocuparea forței 
de muncă;

2. subliniază că bugetul trebuie să reflecte 
situația dramatică a tinerilor șomeri și 
necesitatea de a relansa crearea de locuri de 
muncă; subliniază necesitatea acordării 
unei importanțe deosebite tinerilor șomeri 
provenind din grupe sociale defavorizate;
reamintește că este necesar să se prevadă o 
finanțare adecvată pentru toate 
instrumentele care vizează ocuparea forței 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 9
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită cu insistență, totodată, 
sprijinirea financiară a programelor 
menite să creeze locuri de muncă pentru 
persoanele afectate de diferite dezavantaje 
pe piața muncii, cum ar fi șomerii pe 
termen lung, persoanele cu handicap și 
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persoanele aparținând unor minorități;

Or. en

Amendamentul 10
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că microîntreprinderile, 
întreprinderile mici și mijlocii recurg la 
un număr mare de lucrători în Uniune și 
că una din principalele probleme care 
frânează crearea lor și viabilitatea lor este 
dificultatea obținerii unei finanțări; 
propune, așadar, consolidarea liniilor 
bugetare prevăzute pentru 
microîntreprinderi;

Or. pt

Amendamentul 11
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că bugetul 2013 trebuie, 
totodată, să sprijine ansamblul de măsuri 
concrete propuse de Comisie în domeniul 
muncii, respectiv privilegierea creării de 
locuri de muncă în funcție de cerere, 
sugerând statelor membre soluții proprii 
pentru încurajarea angajărilor, cum ar fi 
reducerea presiunii fiscale asupra muncii 
prestate sau acordarea de ajutoare pentru 
înființarea de întreprinderi;

Or. en
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Amendamentul 12
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută decizia de a destina ajutoarele 
neatribuite din Fondul social european 
reducerii șomajului în rândul tinerilor și 
promovării IMM-urilor; solicită să se țină 
seama de programarea încărcată și 
reorientată a FSE în cadrul bugetului 
2013, având în vedere încheierea cadrului 
financiar multianual în curs;

3. salută decizia de a destina ajutoarele 
neatribuite din Fondul social european 
reducerii șomajului în rândul tinerilor și 
promovării IMM-urilor;

Or. de

Amendamentul 13
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută decizia de a destina ajutoarele 
neatribuite din Fondul social european 
reducerii șomajului în rândul tinerilor și 
promovării IMM-urilor; solicită să se țină 
seama de programarea încărcată și
reorientată a FSE în cadrul bugetului 2013, 
având în vedere încheierea cadrului 
financiar multianual în curs;

3. salută decizia de a destina ajutoarele 
neatribuite din Fondul social european 
reducerii șomajului în rândul tinerilor și 
promovării IMM-urilor; solicită să se țină 
seama de programarea reorientată a FSE în 
cadrul bugetului 2013, având în vedere 
încheierea cadrului financiar multianual în 
curs;

Or. en

Amendamentul 14
Ramona Nicole Mănescu
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută decizia de a destina ajutoarele 
neatribuite din Fondul social european
reducerii șomajului în rândul tinerilor și
promovării IMM-urilor; solicită să se țină 
seama de programarea încărcată și 
reorientată a FSE în cadrul bugetului 2013, 
având în vedere încheierea cadrului 
financiar multianual în curs;

3. invită statele membre să destineze
ajutoarele neatribuite din fondurile 
structurale reducerii șomajului în rândul 
tinerilor, acordând sprijin IMM-urilor 
pentru crearea de noi locuri de muncă și
pentru a institui programe de formare 
profesională; solicită să se țină seama de 
programarea încărcată și reorientată a FSE 
în cadrul bugetului 2013, având în vedere 
încheierea cadrului financiar multianual în 
curs;

Or. en

Amendamentul 15
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută decizia de a destina ajutoarele 
neatribuite din Fondul social european 
reducerii șomajului în rândul tinerilor și 
promovării IMM-urilor; solicită să se țină 
seama de programarea încărcată și 
reorientată a FSE în cadrul bugetului 2013, 
având în vedere încheierea cadrului 
financiar multianual în curs;

3. salută decizia de a destina ajutoarele 
neatribuite din Fondul social european 
reducerii șomajului în rândul tinerilor și 
promovării IMM-urilor (îndeosebi a 
microîntreprinderilor, care constituie 90%
din IMM-uri); solicită să se țină seama de 
programarea încărcată și reorientată a FSE 
în cadrul bugetului 2013, având în vedere 
încheierea cadrului financiar multianual în 
curs;

Or. en

Amendamentul 16
Ramona Nicole Mănescu
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Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să destineze 
ajutoarele neatribuite din fondurile 
structurale îmbunătățirii condițiilor de 
fapt pentru noii întreprinzători , pentru a 
permite mai buna punere în valoare a 
potențialului lor ridicat în materie de 
creare de locuri de muncă noi și durabile;

Or. en

Amendamentul 17
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită un efort budgetar susținut în 
vederea îmbunătățirii măsurilor de formare 
și de reciclare profesională cu ajutorul 
partenerilor sociali pentru sectoarele care 
duc lipsă de lucrători, precum și o mai 
bună utilizare a FSE și valorificarea 
Fondului european de ajustare la 
globalizare;

4. solicită un efort budgetar susținut în 
vederea îmbunătățirii măsurilor de formare 
și de reciclare profesională, de cercetare și 
dezvoltare și de educație cu ajutorul 
partenerilor sociali pentru sectoarele care 
duc lipsă de lucrători, precum și o mai 
bună utilizare a FSE;

Or. en

Amendamentul 18
Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită un efort budgetar susținut în 
vederea îmbunătățirii măsurilor de formare 

4. solicită un efort budgetar susținut în 
vederea îmbunătățirii măsurilor de formare 
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și de reciclare profesională cu ajutorul 
partenerilor sociali pentru sectoarele care 
duc lipsă de lucrători, precum și o mai 
bună utilizare a FSE și valorificarea 
Fondului european de ajustare la 
globalizare;

și de reciclare profesională  - îndeosebi 
pentru lucrătorii în vârstă, care ar risca 
astfel excluderea de pe piața muncii - cu 
ajutorul partenerilor sociali pentru 
sectoarele care duc lipsă de lucrători,
conform obiectivelor strategiei Europa 
2020 și ținând seama de sectoarele-cheie 
cu un potențial ridicat de creare de locuri 
de muncă, identificate de Comisie în 
comunicarea sa privind reluarea creării 
de locuri de muncă, economia verde, 
serviciile din domeniul sănătății și TIC;

solicită o mai bună utilizare a FSE și 
valorificarea Fondului european de ajustare 
la globalizare, asigurându-se o mai bună 
coerență, durabilitate și 
complementaritate, pentru a scurta și 
simplifica procesul decizional;

Or. en

Amendamentul 19
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită un efort budgetar susținut în 
vederea îmbunătățirii măsurilor de formare 
și de reciclare profesională cu ajutorul 
partenerilor sociali pentru sectoarele care 
duc lipsă de lucrători, precum și o mai 
bună utilizare a FSE și valorificarea 
Fondului european de ajustare la 
globalizare;

4. solicită un efort budgetar susținut în 
vederea îmbunătățirii măsurilor de formare 
și de reciclare profesională cu ajutorul 
partenerilor sociali pentru sectoarele care
duc lipsă de lucrători, precum și o mai 
bună utilizare a FSE și valorificarea 
Fondului european de ajustare la 
globalizare; invită statele membre să 
recurgă la FEG și să-și intensifice mai 
ales eforturile de promovare a acestui 
instrument;

Or. en
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Amendamentul 20
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea consolidării 
tuturor fondurilor bugetare destinate 
intervențiilor în domeniul social; 
consideră, în special, că suma alocată 
Fondului social european ar trebui să se 
dubleze pentru a face față consecințelor 
sociale ale crizei, îndeosebi șomajului și 
sărăciei;

Or. pt

Amendamentul 21
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că revizuirea actuală a 
regulamentului de aplicare a FEG trebuie 
să permită îmbunătățirea eficacității 
acestuia, mai ales în ceea ce privește 
aspectele bugetare ale mobilizării sale;

Or. fr

Amendamentul 22
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită creșterea proporției de 
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cofinanțare comunitară, mai ales pentru 
proiectele din domenii sociale (FSE, 
Fondul de coeziune și programul 
Progress), pentru a garanta astfel că 
statele membre ce se confruntă cu 
probleme financiare pot să facă pe deplin 
uz de fondurile comunitare; consideră că 
contribuția națională nu trebuie să 
depășească 10%;

Or. pt

Amendamentul 23
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază necesitatea de a include 
perspectiva de gen în legislație și de a 
absorbi toate fondurile UE și atrage 
atenția în mod deosebit asupra FSE, care 
trebuie să dispună de o capacitate 
suficientă pentru a promova politicile de 
egalitate, de creare de locuri de muncă 
permanente și de calitate și de 
redistribuire echitabilă a veniturilor;

Or. pt

Amendamentul 24
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită consolidarea măsurilor de 
informare a cetățenilor cu privire la 
programele existente, cum ar fi EURES,
proiectul-pilot „Primul tău loc de muncă 

5. solicită consolidarea măsurilor de 
informare a cetățenilor cu privire la 
programele existente, cum ar fi EURES,
proiectele-pilot „Primul tău loc de muncă 
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EURES" și instrumentul de microfinanțare; EURES" și „Solidaritate socială pentru 
integrarea socială” și instrumentul de 
microfinanțare;

Or. fr

Amendamentul 25
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. pt

Amendamentul 26
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită informarea detaliată și 
sistematică a Parlamentului European cu 
privire la etapele de punere în aplicare ale 
proiectelor-pilot de către Comisie;

Or. fr

Amendamentul 27
Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto
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Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită inițierea de proiecte-pilot mai 
ales cu privire la acordarea de garanții 
pentru tineret și pentru acționariatul 
salariat;

Or. fr

Amendamentul 28
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că bugetul european trebuie să 
promoveze convergența socială, 
dezvoltarea politicii privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
și controlul aplicării de către întreprinderi a 
normelor sociale legale pentru a asigura 
crearea de locuri de muncă decente.

6. subliniază că bugetul european trebuie să 
promoveze realizarea pieței unice, 
competitivitatea și convergența socială, 
dezvoltarea politicii privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
și controlul aplicării de către întreprinderi a 
normelor sociale legale pentru a asigura 
crearea de locuri de muncă decente.

Or. en

Amendamentul 29
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că bugetul european trebuie să 
promoveze convergența socială, 
dezvoltarea politicii privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 

6. subliniază că bugetul european trebuie să 
promoveze convergența socială, 
dezvoltarea politicii privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
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și controlul aplicării de către întreprinderi a 
normelor sociale legale pentru a asigura 
crearea de locuri de muncă decente.

și controlul aplicării de către întreprinderi a 
normelor sociale legale pentru a asigura 
crearea de locuri de muncă decente, 
respectiv stabile, cu bune condiții de lucru 
și o remunerație ce permite accesul la 
bunuri și servicii de bază.

Or. fr


