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Amendamentul 42
Paul Murphy

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Relația specială dintre UE și TTPM ar 
trebui să evolueze de la abordarea clasică a 
cooperării pentru dezvoltare la un 
parteneriat reciproc vizând sprijinirea 
dezvoltării durabile a TTPM. Mai mult,
solidaritatea dintre Uniune și TTPM ar 
trebui să se bazeze pe relația unică dintre 
acestea și pe apartenența lor la aceeași 
„familie europeană”.

(5) Relația specială dintre UE și TTPM ar 
trebui să evolueze de la abordarea clasică a 
cooperării pentru dezvoltare la un 
parteneriat vizând sprijinirea dezvoltării 
durabile a TTPM pe baza solidarității
dintre Uniune și TTPM.

Or. en

Amendamentul 43
Paul Murphy

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Contribuția societății civile la 
dezvoltarea TTPM poate fi sporită prin 
consolidarea organizațiilor societății civile 
în toate domeniile de cooperare.

(6) Contribuția societății civile la 
dezvoltarea TTPM poate fi sporită prin 
consolidarea organizațiilor societății civile, 
în special a sindicatelor și a altor 
organizații de muncitori, în toate 
domeniile de cooperare.

Or. en

Amendamentul 44
Paul Murphy

Propunere de decizie
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Asocierea ar trebui să aibă ca obiectiv 
asigurarea conservării, a refacerii și a 
utilizării sustenabile a diversității biologice 
și a serviciilor ecosistemice, care să 
constituie un element-cheie pentru o 
dezvoltare durabilă.

(9) Asocierea ar trebui să aibă ca obiectiv 
asigurarea conservării, a refacerii și a 
utilizării sustenabile a diversității biologice 
și a serviciilor ecosistemice, care să 
constituie un element-cheie pentru o 
dezvoltare durabilă. Subliniază, în acest 
sens, importanța asumării democratice 
publice de către TTPM a tuturor 
resurselor naturale pentru a garanta 
respectul pentru mediu și interesele 
populației generale.

Or. en

Amendamentul 45
Paul Murphy

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Situarea la distanță a TTPM reprezintă 
un obstacol în calea competitivității lor și, 
prin urmare, este important să se 
îmbunătățească accesibilitatea TTPM.

(14) Situarea la distanță a TTPM reprezintă 
o provocare la adresa dezvoltării lor 
economice și, prin urmare, este important 
să se îmbunătățească accesibilitatea TTPM.

Or. en

Amendamentul 46
Paul Murphy

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Uniunea și TTPM recunosc 
importanța educației ca pârghie pentru 
dezvoltarea durabilă a TTPM.

(15) Uniunea și TTPM recunosc 
importanța educației ca pârghie pentru 
dezvoltarea durabilă a TTPM. Subliniază 
importanța educației publice libere, 
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universale, accesibile și finanțate de stat, 
la toate nivelurile, de la cel primar la cel 
terțiar, ca fiind cea mai bună modalitate 
de a garanta dreptul la educație.

Or. en

Amendamentul 47
Paul Murphy

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pe viitor, dezvoltarea economică și 
dezvoltarea socială a TTPM ar trebui să se 
sprijine reciproc și să aibă ca obiectiv 
consolidarea competitivității economiei 
TTPM, precum și obținerea bunăstării 
sociale și a incluziunii, în special în ceea ce 
privește grupurile vulnerabile și persoanele 
cu handicap. În acest scop, cooperarea 
dintre Uniune și TTPM ar trebui să includă 
schimbul de informații și de cele mai bune 
practici în domeniile relevante, inclusiv 
dezvoltarea competențelor și protecția 
socială, și să promoveze drepturile 
persoanelor cu handicap, ținând cont de 
principiile Convenției Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu handicap. 
În plus, asocierea dintre Uniune și TTPM 
ar trebui să contribuie la promovarea 
muncii decente, inclusiv a celor mai bune 
practici în materie de dialog social, precum 
și la respectarea standardelor fundamentale 
în materie de muncă, a șanselor egale, a 
nediscriminării și a accesibilității în TTPM 
și în regiunile în care acestea sunt situate.

(16) Pe viitor, dezvoltarea economică și 
dezvoltarea socială a TTPM ar trebui să se 
sprijine reciproc și să aibă ca obiectiv 
consolidarea economiilor locale, precum și 
obținerea bunăstării sociale și a incluziunii, 
în special în ceea ce privește grupurile 
vulnerabile și persoanele cu handicap. În 
acest scop, cooperarea dintre Uniune și 
TTPM ar trebui să includă schimbul de 
informații și de cele mai bune practici în 
domeniile relevante, inclusiv dezvoltarea 
competențelor și protecția socială, și să 
promoveze drepturile persoanelor cu 
handicap, ținând cont de principiile 
Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap. În plus, 
asocierea dintre Uniune și TTPM ar trebui 
să contribuie la promovarea muncii 
decente, inclusiv a celor mai bune practici 
în materie de dialog social, precum și la 
respectarea standardelor fundamentale în 
materie de muncă, a șanselor egale, a 
nediscriminării și a accesibilității în TTPM 
și în regiunile în care acestea sunt situate.

Or. en

Amendamentul 48
Paul Murphy
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Propunere de decizie
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Un obiectiv esențial al cooperării ar 
trebui să fie îmbunătățirea condițiilor de 
lucru, a drepturilor sindicatelor și ale 
muncii. Subliniază importanța rolului pe 
care sindicatele și alți reprezentanți ai 
lucrătorilor urmează să îl aibă în cadrul 
procesului.

Or. en

Amendamentul 49
Paul Murphy

Propunere de decizie
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Evoluția contextului mondial, care se 
traduce printr-un proces continuu de 
liberalizare a comerțului, implică într-o 
mare măsură Uniunea, principalul partener 
comercial al TTPM, statele ACP aflate în 
vecinătatea TTPM și alți parteneri 
economici.

(21) Evoluția contextului mondial, care se 
traduce printr-un proces continuu de 
liberalizare a comerțului, implică într-o 
mare măsură Uniunea, principalul partener 
comercial al TTPM, statele ACP aflate în 
vecinătatea TTPM și alți parteneri 
economici. Observă că procesul actual de 
liberalizare a adus cele mai multe 
beneficii economiilor puternice și a avut 
efecte negative asupra popoarelor din 
emisfera sudică, precum și asupra clasei 
muncitoare și a popoarelor sărace din 
restul lumii. Prin urmare, subliniază 
necesitatea de a întrerupe globalizarea 
neoliberală și de a dezvolta economia 
mondială prin intermediul unei veritabile 
solidarități și cooperări internaționale.

Or. en
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Amendamentul 50
Paul Murphy

Propunere de decizie
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Politicile de austeritate au avut 
efecte negative asupra ocupării forței de 
muncă și a mijloacelor de trai a milioane 
de lucrători și persoane sărace din lume, 
subliniază necesitatea cooperării între 
TTPM și ca Uniunea să întrerupă aceste 
politici și să promoveze programe 
ambițioase de investiții publice ca unică 
modalitate de garantare a unor condiții 
decente de trai și de lucru pentru 
majoritatea populației atât din TTPM, cât 
și din Uniune.

Or. en

Amendamentul 51
Paul Murphy

Propunere de decizie
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) TTPM pot avea un rol esențial în 
combaterea paradisurilor fiscale. 
Subliniază, în acest sens, necesitatea 
adoptării unei reale transparențe  a 
sectorului financiar. În plus, menționează 
necesitatea asumării și controlului 
publice democrate ale sectorului 
financiar, întrucât un sector financiar 
public ar fi cel mai în măsură să satisfacă 
nevoile persoanelor obișnuite și să 
redezvolte economia prin intermediul 
unui sistem de credite ieftine, garantând 
în același timp economiile consumatorilor 
obișnuiți.
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Amendamentul 52
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea creșterii ecologice; (b) promovarea creșterii ecologice și a 
locurilor de muncă ecologice în toate 
sectoarele legate de creșterea ecologică;

Or. fr

Amendamentul 53
Minodora Cliveti

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) instituirea unui dialog social;

Or. en

Amendamentul 54
Minodora Cliveti

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) participarea tinerilor pe piața muncii 
pentru a minimiza șomajul în rândul 
tinerilor.

Or. en
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Amendamentul 55
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de decizie
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea se asigură că persoanele fizice 
din TTPM, astfel cum sunt definite la 
articolul 49, pot participa la inițiativele 
Uniunii privind tineretul pe aceeași bază ca 
și resortisanții statelor membre.

(1) Uniunea se asigură că persoanele fizice 
din TTPM, astfel cum sunt definite la 
articolul 49, pot participa la inițiativele și 
programele Uniunii privind tineretul pe 
aceeași bază ca și resortisanții statelor 
membre.

Or. fr

Amendamentul 56
Minodora Cliveti

Propunere de decizie
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Asocierea are drept obiectiv 
consolidarea legăturilor dintre tinerii care 
locuiesc în TTPM și cei din Uniune, inter 
alia, prin promovarea mobilității în scop 
educațional a tinerilor din TTPM și prin 
încurajarea înțelegerii reciproce între tineri.

(2) Asocierea are drept obiectiv 
consolidarea legăturilor dintre tinerii care 
locuiesc în TTPM și cei din Uniune, 
printre altele, prin promovarea mobilității 
în scop educațional a tinerilor din TTPM, 
prin încurajarea înțelegerii reciproce între 
tineri și prin crearea unor condiții 
favorabile pentru aceștia cu scopul de a-și 
dezvolta competențele și de a lucra și a 
participa în mod activ în cadrul societății, 
ceea ce este esențial pentru dezvoltarea 
economică și socială.

Or. en

Amendamentul 57
Jean-Luc Bennahmias
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Propunere de decizie
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Asocierea are drept obiectiv 
consolidarea legăturilor dintre tinerii care 
locuiesc în TTPM și cei din Uniune, inter 
alia, prin promovarea mobilității în scop 
educațional a tinerilor din TTPM și prin 
încurajarea înțelegerii reciproce între tineri.

(2) Asocierea are drept obiectiv 
consolidarea legăturilor dintre tinerii care 
locuiesc în TTPM și cei din Uniune, inter 
alia, prin promovarea schimburilor și a 
mobilității tinerilor din TTPM în domeniile 
educației și formării și prin încurajarea 
învățării interculturale și a înțelegerii 
reciproce între tineri.

Or. fr

Amendamentul 58
Minodora Cliveti

Propunere de decizie
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Uniunea și TTPM cooperează în 
vederea participării active a tinerilor pe 
piața muncii cu scopul de a evita șomajul 
în rândul tinerilor.

Or. en

Amendamentul 59
Minodora Cliveti

Propunere de decizie
Articolul 32 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) oferirea unor oportunități pentru a 
câștiga experiență profesională pentru 
studenți, ceea ce poate îi ajuta tinerii să ia 
decizii privind viitoarea lor carieră și să 
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își dezvolte competențe utile pentru piața 
muncii;

Or. en

Justificare

Experiența profesională oferă studenților o perspectivă asupra vieții profesionale și permite 
acestora să învețe prin practică.

Amendamentul 60
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de decizie
Articolul 32 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinul acordat TTPM în definirea și 
punerea în aplicare a politicilor de 
educație.

(b) sprijinul acordat TTPM în definirea și 
punerea în aplicare a politicilor de educație 
și de formare oficială și neoficială.

Or. fr

Amendamentul 61
Minodora Cliveti

Propunere de decizie
Articolul 32 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) oferirea unor oportunități 
educaționale și de formare adecvate care 
pot facilita promovarea competențelor 
pentru locurile de muncă ecologice, cu un 
accent special asupra promovării 
egalității de gen.

Or. en
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Amendamentul 62
Minodora Cliveti

Propunere de decizie
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea și TTPM mențin un dialog în 
domeniul ocupării forței de muncă și al 
politicii sociale, pentru a contribui la 
dezvoltarea economică și socială a TTPM 
și la promovarea muncii decente în TTPM 
și în regiunile în care acestea sunt situate. 
Un astfel de dialog are drept obiectiv, de 
asemenea, sprijinirea eforturilor 
autorităților TTPM în ceea ce privește 
elaborarea politicilor și a legislației în acest 
domeniu.

(1) Uniunea și TTPM mențin un dialog în 
domeniul ocupării forței de muncă și al 
politicii sociale, pentru a contribui la 
dezvoltarea economică și socială a TTPM 
și la promovarea muncii decente și a 
incluziunii sociale într-o economie 
ecologică în TTPM și în regiunile în care 
acestea sunt situate. Un astfel de dialog are 
drept obiectiv, de asemenea, sprijinirea 
eforturilor autorităților TTPM în ceea ce 
privește elaborarea politicilor și a 
legislației în acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 63
Minodora Cliveti

Propunere de decizie
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Uniunea și TTPM cooperează pentru 
a promova locuri de muncă decente în 
condiții de libertate, egalitate, siguranță și 
demnitate umană, facilitând astfel 
reducerea sărăciei și obținând o 
dezvoltare sustenabilă și favorabilă 
incluziunii.

Or. en

Amendamentul 64
Jean-Luc Bennahmias



AM\922065RO.doc 13/15 PE500.392v03-00

RO

Propunere de decizie
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dialogul constă în principal în 
schimbul de informații și de cele mai bune 
practici în ceea ce privește politicile și 
legislația în domeniul ocupării forței de 
muncă și al politicii sociale care sunt de 
interes reciproc pentru Uniune și TTPM. În 
acest sens, se iau în considerare domenii 
cum ar fi dezvoltarea competențelor, 
protecția socială, dialogul social, egalitatea 
de șanse, nediscriminarea și accesibilitatea 
pentru persoanele cu handicap, sănătatea și 
securitatea la locul de muncă, precum și 
alte standarde de muncă.

(2) Dialogul constă în principal în 
schimbul de informații și de cele mai bune 
practici în ceea ce privește politicile și 
legislația în domeniul ocupării forței de 
muncă și al politicii sociale care sunt de 
interes reciproc pentru Uniune și TTPM. În 
acest sens, se iau în considerare domenii 
cum ar fi anticiparea necesităților de 
competențe, dezvoltarea competențelor, 
formarea unei forțe de muncă calificate 
care corespunde nevoilor pieței muncii,
protecția socială, dialogul social, egalitatea 
de șanse, nediscriminarea și accesibilitatea 
pentru persoanele cu handicap, sănătatea și 
securitatea la locul de muncă, precum și 
alte standarde de muncă.

Or. fr

Amendamentul 65
Minodora Cliveti

Propunere de decizie
Articolul 33 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Uniunea și TTPM cooperează pentru 
a face schimb de cele mai bune practici 
pentru politici active în materie de piață a 
muncii, un dialog social solid, norme 
privind locurile de muncă și protecție 
socială cu scopul de a proteja drepturile 
lucrătorilor și ale comunităților lor, de a 
lupta împotriva muncii forțate sau a 
muncii copiilor și de a combate munca 
nedeclarată;

Or. en
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Amendamentul 66
Minodora Cliveti

Propunere de decizie
Articolul 33 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Uniunea și TTPM cooperează pentru 
a asigura un echilibru bun între 
securitate și flexibilitate pe piața muncii 
printr-o implementare completă a 
principiilor de flexisecuritate și a aborda 
segmentarea pieței muncii atât prin 
asigurarea unei protecții sociale adecvate 
pentru persoanele aflate în perioade de 
tranziție sau care au contracte de muncă 
temporare sau cu normă redusă, cât și 
prin asigurarea accesului la posibilități de 
formare, de dezvoltare a carierei și de 
angajare cu normă întreagă;

Or. en

Amendamentul 67
Minodora Cliveti

Propunere de decizie
Articolul 33 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Uniunea și TTPM fac schimb de cele 
mai bune practici și cooperează pentru a 
asigura investiții în servicii – cum ar fi 
centre de îngrijire a copilului accesibile, 
cu normă întreagă și de înaltă calitate, 
școli cu program prelungit și asistență 
pentru persoanele în vârstă – care 
contribuie la egalitatea dintre bărbați și 
femei, promovează un echilibru mai bun 
între viața personală și cea profesională și 
creează un cadru care permite 
persoanelor să intre sau să reintre pe 
piața muncii;
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Or. en

Amendamentul 68
Minodora Cliveti

Propunere de decizie
Articolul 33 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Depopularea, inclusiv „exodul de 
inteligență” și emigrația tinerilor în 
scopul găsirii unui loc de muncă 
constituie o provocare pentru majoritatea 
TTPM și, din acest motiv, UE și TTPM 
cooperează pentru a proteja drepturile 
lucrătorilor migranți care activează pe 
piața muncii.

Or. en

Amendamentul 69
Minodora Cliveti

Propunere de decizie
Articolul 34 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Uniunea și TTPM organizează 
schimburi de cele mai bune practici în 
vederea îmbunătățirii eficacității la locul 
de muncă. Este important să se asigure că 
toți lucrătorii sunt acoperiți prin politici 
de prevenție și beneficiază efectiv de 
respectarea dreptului lor fundamental la 
sănătate.

Or. en


