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Amendamentul 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 9 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere articolul 225 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), în special articolele 9, 
151 și 153,

Or. en

Amendamentul 2
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Referirea 24 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
20 noiembrie 2012 privind Pactul referitor 
la investițiile sociale – ca răspuns la criză;

Or. en

Amendamentul 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât consecințele sociale și cele 
asupra ocupării forței de muncă ale crizei 
sunt foarte extinse, iar acum sunt 
exacerbate de impactul consolidării 
fiscale introduse în anumite state ca 

A. întrucât consecințele sociale și cele 
asupra ocupării forței de muncă ale crizei 
sunt dramatice, iar zona euro a intrat deja 
într-o dublă recesiune;



PE502.062v01-00 4/100 AM\922362RO.doc

RO

răspuns la criza datoriei suverane și la 
politica monetară constrânsă din zona 
euro, care contrastează cu cea pusă în 
aplicare de alte regiuni economice 
importante și care nu poate oferi un 
răspuns eficace la criza datoriei suverane 
și nu poate promova creșterea economică; 
întrucât zona euro se află în recesiune, iar 
UE este în prezent singura regiune 
importantă din lume în care rata 
șomajului este încă în creștere;

Or. en

Amendamentul 4
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât consecințele sociale și cele 
asupra ocupării forței de muncă ale crizei 
sunt foarte extinse, iar acum sunt 
exacerbate de impactul consolidării fiscale 
introduse în anumite state ca răspuns la 
criza datoriei suverane și la politica 
monetară constrânsă din zona euro, care 
contrastează cu cea pusă în aplicare de alte 
regiuni economice importante și care nu 
poate oferi un răspuns eficace la criza 
datoriei suverane și nu poate promova 
creșterea economică; întrucât zona euro se 
află în recesiune, iar UE este în prezent 
singura regiune importantă din lume în 
care rata șomajului este încă în creștere;

A. întrucât consecințele sociale și cele 
asupra ocupării forței de muncă ale crizei 
sunt foarte extinse, iar acum sunt 
exacerbate de impactul consolidării fiscale 
introduse în anumite state ca răspuns la 
criza datoriei suverane și la politica 
monetară constrânsă din zona euro, care 
contrastează cu cea pusă în aplicare de alte 
regiuni economice importante și care nu 
poate oferi un răspuns eficace la criza 
datoriei suverane și nu poate promova 
creșterea economică; întrucât criza are 
efecte negative asupra calității și a 
cantității investițiilor sociale în Europa; 
întrucât zona euro se află în recesiune, iar 
UE este în prezent singura regiune 
importantă din lume în care rata șomajului 
este încă în creștere;

Or. en
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Amendamentul 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât UE este în prezent singura 
regiune importantă din lume în care rata 
șomajului este încă în creștere;

Or. en

Amendamentul 6
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât ratele ridicate ale șomajului 
la nivelul UE au drept cauză criza 
datoriilor publice din zona euro, urmată 
de stagnare economică (și chiar de 
recesiune în unele state membre), și 
inflexibilitatea persistentă a piețelor forței 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 7
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât dezechilibrele interne s-au 
agravat în rândul statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 8
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât erorile sistematice în ceea ce 
privește previziunile economice ale 
Comisiei în materie de creștere economică 
și șomaj din ultimii ani demonstrează 
necesitatea unei schimbări care să vizeze 
metoda de diagnosticare și strategia de 
ieșire din criză;

Or. en

Amendamentul 9
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât nu există niciun semn de 
redresare deoarece măsurile de austeritate 
unilaterale amplifică și mai mult 
consecințele sociale ale crizei; întrucât 
lipsa unei revizuiri a acestei strategii va 
adânci în continuare spirala de recesiune 
a creșterii scăzute și a șomajului și 
excluziunii sociale ajunse la cote ridicate, 
împiedicând un răspuns eficient la criza 
datoriilor suverane și promovarea 
creșterii economice;

Or. en

Amendamentul 10
Sergio Gutiérrez Prieto
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât pierderea locurilor de muncă 
capătă accente extrem de grave în statele 
membre în care eforturile de consolidare 
fiscală sunt deosebit de rigide; întrucât 
consolidarea fiscală excesivă sufocă 
creșterea economică și compromite 
crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Af (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Af. întrucât un număr mare de organizații 
internaționale, printre care FMI, 
avertizează Comisia Europeană asupra 
unei erori în ceea ce privește 
multiplicatorii săi fiscali care 
subestimează în mod sistematic efectul 
unei consolidări fiscale asupra creșterii 
economice și a creării de locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 12
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Ag (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ag. întrucât o eșalonare în timp și o 
temporizare a consolidării fiscale sunt 
posibile cu respectarea corespunzătoare a 
actualelor norme fiscale ale UE; întrucât 
printr-o consolidare fiscală mai 
echilibrată cu 0,5 puncte din PIB, în 
conformitate cu tratatele și cu pactul 
fiscal, s-ar obține, numai pentru 2013, o 
marjă concretă de manevră de peste 85 de 
miliarde de euro necesari finanțării unei 
strategii ambițioase în materie de creștere 
și de creare de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 13
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Ah (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ah. întrucât tensiunile care afectează 
piețele financiare nu s-au atenuat, iar 
dezechilibrele în ceea ce privește accesul 
la finanțare predomină la nivelul statelor 
membre; întrucât primele ridicate riscă să 
crească excesiv povara datoriilor 
suverane, necesitând măsuri de 
consolidare fiscală mai ample, adâncind 
criza și, astfel, împiedicând creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 14
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Ai (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ai. întrucât investiții productive în 
domenii precum educația și formarea, 
cercetarea și dezvoltarea sunt cruciale 
pentru o ieșire durabilă din criză, dar și 
pentru a consolida economia UE pe calea 
competitivității și a productivității; 
întrucât țintele de deficit ar trebui să 
excludă investițiile realizate în aceste 
domenii;

Or. en

Amendamentul 15
Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în 2012 situația locurilor de 
muncă s-a înrăutățit, iar previziunile pentru 
2013 sunt pesimiste; întrucât piața muncii 
continuă să fie și mai fragmentată, rata 
șomajului pe termen lung atinge niveluri 
alarmante, veniturile medii ale unei 
gospodării scad în multe state membre, iar 
indicatorii arată o tendință spre niveluri 
mai ridicate și forme mai profunde de 
sărăcie și de excluziune socială, sărăcia 
personalelor încadrate în muncă și 
polarizarea socială crescând în numeroase 
state membre;

B. întrucât în 2012 situația locurilor de 
muncă s-a înrăutățit, iar previziunile pentru 
2013 sunt pesimiste; întrucât piața muncii 
continuă să fie și mai fragmentată, rata 
șomajului pe termen lung atinge niveluri 
alarmante, pauperitatea în mediul 
lucrătorilor continuă să fie o problemă 
majoră, veniturile medii ale unei 
gospodării scad în multe state membre, iar 
indicatorii arată o tendință spre niveluri 
mai ridicate și forme mai profunde de 
sărăcie și de excluziune socială, sărăcia 
personalelor încadrate în muncă și 
polarizarea socială crescând în numeroase 
state membre;

Or. en

Amendamentul 16
Sergio Gutiérrez Prieto
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât după Consiliul European din 
30 ianuarie 2012, în cadrul „Inițiativei 
privind oportunitățile pentru tineri”, 
Comisia a invitat statele membre să 
elaboreze și să pună în aplicare inițiative 
cuprinzătoare în favoarea ocupării forței 
de muncă în rândul tinerilor, a educației 
și dobândirii de competențe, precum și să 
dezvolte planuri pentru crearea de locuri 
de muncă pentru tineri în cadrul 
propriilor programe de reformă națională, 
însă acestea nu au fost prezentate în 
majoritatea statelor membre;

Or. en

Amendamentul 17
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât Consiliul European din 
ianuarie 2012 a propus, de asemenea, o 
acțiune-pilot prin care să asiste cele opt 
state membre cu cele mai ridicate rate ale 
șomajului în rândul tinerilor în 
redistribuirea unei părți din sumele 
alocate acestora din fondurile structurale 
pentru a găsi soluții la fenomenul 
șomajului în rândul tinerilor; întrucât în 
mai 2012 Comisia a redus considerabil 
estimările cu privire la fondurile 
disponibile pentru realocare de la 82 
miliarde EUR la 29,8 miliarde EUR,
reducând domeniul de aplicare al 
acțiunilor-pilot; întrucât este îngrijorat de 
faptul că, până în prezent, doar o mică 
parte din aceste fonduri a fost 
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redirecționată pentru a sprijini tinerii în 
găsirea unui loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 18
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât realocarea fondurilor UE 
existente nu este suficient de ambițioasă 
încât să abordeze provocarea enormă pe 
care o reprezintă șomajul în rândul 
tinerilor în multe state membre, iar 
Comisia trebuie să găsească resurse noi 
pentru a ajuta țările cu cele mai ridicate 
rate ale șomajului în rândul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 19
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Ed (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ed. întrucât costul inacțiunii privind 
situația tinerilor care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează un program de 
educație sau formare (NEET) este estimat 
la 153 miliarde EUR la nivelul UE, 
categoria NEET totalizând în prezent 7,5 
milioane de persoane cu vârste de până la 
25 de ani în UE;

Or. en
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Amendamentul 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât este necesar să se realizeze 
reformele necesare pentru a garanta 
sustenabilitatea sistemelor de pensii; 
întrucât pentru a realiza acest lucru există 
încă o marjă de manevră pentru a crește 
vârsta efectivă de pensionare fără a crește 
vârsta de pensionare obligatorie prin 
reducerea ieșirii anticipate de pe piața 
muncii; întrucât pentru a crește cu succes 
vârstele efective de pensionare, este 
necesar ca reformele privind sistemele de 
pensii să fie însoțite de politici care 
generează oportunități de ocupare a forței 
de muncă pentru a asigura accesul 
lucrătorilor mai în vârstă la învățarea pe 
tot parcursul vieții și care introduc 
planuri de beneficii fiscale ce stimulează 
încadrarea în muncă pentru cât mult timp 
și sprijină îmbătrânirea activă și în 
condiții bune de sănătate; 

Or. en

Amendamentul 21
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât pentru a spori 
competitivitatea, prin intermediul 
devalorizării interne, în țările cu deficit, 
milioane de lucrători europeni s-au 
confruntat cu o scădere drastică sau 
înghețare a salariilor lor; întrucât această 
erodare pronunțată a puterii de 
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cumpărare datorată tăierilor salariale și 
șomajului reduce cererea internă și 
împiedică stimularea creșterii;

Or. en

Amendamentul 22
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât reformele pieței muncii 
aplicate în multe state membre au 
stimulat flexibilitatea prin introducerea 
unor condiții favorabile pentru societățile 
comerciale, prin care acestea pot să se 
retragă din convențiile colective încheiate 
la niveluri superioare și să revizuiască 
convențiile colective sectoriale care 
privează milioane de lucrători europeni de 
dreptul acestora la liberă asociere și 
negociere colectivă a convențiilor 
colective, ceea ce face vulnerabilă 
identitatea fundamentală a proiectului 
social european;

Or. en

Amendamentul 23
Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât Comitetul pentru protecție 
socială avertizează că sunt din ce în ce mai 
mulți cetățeni care se află la limita sărăciei 
din punctul de vedere al veniturilor, a 
sărăciei în rândul copiilor, a lipsurilor 

I. întrucât cheltuielile pentru protecția 
socială au fost reduse în aproape toate 
statele membre și întrucât Comitetul pentru 
protecție socială avertizează că sunt din ce 
în ce mai mulți cetățeni care se află la 
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materiale severe și a excluziunii sociale din 
cauza impactului măsurilor de consolidare 
fiscală;

limita sărăciei din punctul de vedere al 
veniturilor, a sărăciei în rândul copiilor, a 
lipsurilor materiale severe și a excluziunii 
sociale din cauza impactului măsurilor de 
consolidare fiscală;

Or. en

Amendamentul 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât actuala criză este o criză 
socială și o criză a ocupării forței de 
muncă; întrucât guvernanța socială 
trebuie așadar să fie îmbunătățită la 
nivelul UE, în paralel cu guvernanța 
economică; întrucât semestrul european 
constituie procesul cel mai adecvat, 
capabil să îndeplinească acest obiectiv;

Or. en

Amendamentul 25
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât investițiile sociale specifice ar 
trebui să reprezinte o componentă majoră 
a răspunsului statelor membre la criză, 
ele fiind esențiale pentru realizarea 
obiectivelor sociale, educaționale și de 
ocupare a forței de muncă formulate în 
Strategia Europa 2020;

Or. en
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Amendamentul 26
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Jb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jb. întrucât se constată un dezechilibru 
îngrijorător între supravegherea 
politicilor sociale și de ocupare a forței de 
muncă și supravegherea politicilor 
economice naționale; întrucât se 
manifestă o nevoie stringentă de 
îmbunătățire a supravegherii politicilor 
sociale și de ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Jc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jc. întrucât s-au adresat recomandări 
câtorva state membre cu privire la salarii; 
întrucât practica Comisiei de a determina 
formarea salariilor și nivelul salariilor în 
țările vizate de program poate crește riscul 
de sărăcie a lucrătorilor sau inegalitățile 
de salarizare care dăunează grupurilor cu 
venituri mici, încălcând în același timp 
autonomia partenerilor sociali necesară 
pentru a garanta protecția socială a 
muncii și eficacitatea piețelor forței de 
muncă;

Or. en
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Amendamentul 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Jd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jd. întrucât este necesar un nivel de 
ambiție mai ridicat în vederea consolidării 
guvernanței sociale a UE; întrucât ar 
trebui evitate minoritățile care blochează 
nejustificat progresele în această direcție; 
întrucât ar trebui explorată posibilitatea 
unei cooperări sporite în materie de 
politici sociale și de ocupare a forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 29
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât în Comunicarea sa privind 
AAC 2013 Comisia declară că politicile 
economice de ieșire din criză reprezintă o 
responsabilitate comună a statelor 
membre și a instituțiilor UE; întrucât 
statele membre depun eforturi 
considerabile pentru a realiza orice 
cerință impusă de instituțiile UE, cu toate 
acestea, lipsa persistentă de ambiție din 
partea Consiliului UE și a Comisiei în 
ceea ce privește realizarea obiectivelor 
stabilite în cadrul reuniunilor Consiliului 
UE pentru a construi o guvernanță 
economică și socială mai puternică 
compromite eforturile depuse la nivel 
național în vederea promovării redresării 
economice;
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Or. en

Amendamentul 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Kb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kb. întrucât Consiliul European din 
iunie 2012 a declarat că criza asociată 
datoriei suverane și fragilitatea sectorului 
financiar, însoțite de o creștere scăzută 
persistentă și de dezechilibre 
macroeconomice, încetinesc redresarea 
economică și creează riscuri pentru 
stabilitatea UME și că acest fapt are 
consecințe negative în ceea ce privește 
șomajul;

Or. en

Amendamentul 31
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât consolidarea fiscală trebuie să 
continue în contextul nivelurilor ridicate 
ale datoriei și al problemelor în materie de 
finanțe publice; întrucât consolidarea 
fiscală poate avea pe termen scurt efecte 
negative asupra creșterii economice și 
ocupării forței de muncă, în special în 
statele aflate în recesiune sau cu rate 
marginale de creștere economică, care
compromit potențialul de creștere 
economică și de creare de locuri de muncă 
în viitor; întrucât consolidarea fiscală 
trebuie să continue într-un mod favorabil 

L. întrucât consolidarea fiscală poate avea 
pe termen scurt efecte negative asupra 
creșterii economice și ocupării forței de 
muncă, în special în statele aflate în 
recesiune sau cu rate marginale de creștere 
economică, care compromit potențialul de 
creștere economică și de creare de locuri de 
muncă în viitor;
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creșterii economice;

Or. en

Amendamentul 32
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât consolidarea fiscală trebuie să 
continue în contextul nivelurilor ridicate 
ale datoriei și al problemelor în materie de 
finanțe publice; întrucât consolidarea 
fiscală poate avea pe termen scurt efecte 
negative asupra creșterii economice și 
ocupării forței de muncă, în special în 
statele aflate în recesiune sau cu rate 
marginale de creștere economică, care 
compromit potențialul de creștere 
economică și de creare de locuri de muncă 
în viitor; întrucât consolidarea fiscală 
trebuie așadar să continue într-un mod 
favorabil creșterii economice;

L. întrucât consolidarea fiscală trebuie să 
fie un obiectiv pe termen mediu și lung în 
contextul nivelurilor ridicate ale datoriei și 
al problemelor în materie de finanțe 
publice; întrucât consolidarea fiscală poate 
avea pe termen scurt efecte negative asupra 
creșterii economice și ocupării forței de 
muncă, în special în statele aflate în 
recesiune sau cu rate marginale de creștere 
economică, care compromit potențialul de 
creștere economică și de creare de locuri de 
muncă în viitor; întrucât consolidarea 
fiscală, realizată într-un mod favorabil 
creșterii economice, trebuie așadar să țină 
seama de starea economiei și de poziția 
acesteia în ciclul economic;

Or. en

Amendamentul 33
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât consolidarea fiscală trebuie să 
continue în contextul nivelurilor ridicate 
ale datoriei și al problemelor în materie de 
finanțe publice; întrucât consolidarea 
fiscală poate avea pe termen scurt efecte 

L. întrucât consolidarea fiscală trebuie să 
fie un obiectiv pe termen mediu și lung în 
contextul nivelurilor ridicate ale datoriei și 
al problemelor în materie de finanțe 
publice; întrucât consolidarea fiscală poate 
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negative asupra creșterii economice și 
ocupării forței de muncă, în special în 
statele aflate în recesiune sau cu rate 
marginale de creștere economică, care 
compromit potențialul de creștere 
economică și de creare de locuri de muncă 
în viitor; întrucât consolidarea fiscală 
trebuie așadar să continue într-un mod 
favorabil creșterii economice;

avea pe termen scurt efecte negative asupra 
creșterii economice și ocupării forței de 
muncă, în special în statele aflate în 
recesiune sau cu rate marginale de creștere 
economică, care compromit potențialul de 
creștere economică și de creare de locuri de 
muncă în viitor; întrucât consolidarea 
fiscală ar trebui așadar să țină seama de 
starea economiei și de poziția acesteia în 
ciclul economic;

Or. en

Amendamentul 34
Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât consolidarea fiscală trebuie să 
continue în contextul nivelurilor ridicate 
ale datoriei și al problemelor în materie de 
finanțe publice; întrucât consolidarea 
fiscală poate avea pe termen scurt efecte 
negative asupra creșterii economice și 
ocupării forței de muncă, în special în 
statele aflate în recesiune sau cu rate 
marginale de creștere economică, care 
compromit potențialul de creștere 
economică și de creare de locuri de muncă 
în viitor; întrucât consolidarea fiscală 
trebuie așadar să continue într-un mod 
favorabil creșterii economice;

L. întrucât consolidarea fiscală trebuie să 
continue în contextul nivelurilor ridicate 
ale datoriei și al problemelor în materie de 
finanțe publice, însă ritmul consolidării 
trebuie gestionat în așa fel încât să nu 
perturbe potențialul de creștere al 
economiei sociale sau structura sa 
socială; întrucât consolidarea fiscală poate 
avea pe termen scurt efecte negative asupra 
creșterii economice și ocupării forței de 
muncă, în special în statele aflate în 
recesiune sau cu rate marginale de creștere 
economică, care compromit potențialul de 
creștere economică și de creare de locuri de 
muncă în viitor; întrucât consolidarea 
fiscală trebuie așadar să fie gestionată 
într-un mod favorabil creșterii economice;

Or. en

Amendamentul 35
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden
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Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât bugetul european este, în 
primul rând, un buget de investiții, 94 % 
din totalul său fiind reinvestit în statele 
membre, iar rubrica 1 a acestui buget este 
denumită tocmai „creștere durabilă”;

Or. en

Amendamentul 36
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât, în pofida caracterului urgent al 
situației, progresul înregistrat de statele 
membre în ceea ce privește îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 este 
dezamăgitor; întrucât angajamentele 
stabilite în cadrul programelor naționale de 
reformă pentru 2012 sunt insuficiente 
pentru a atinge obiectivele la nivelul UE;

M. întrucât, în pofida caracterului urgent al 
situației, Uniunea Europeană 
înregistrează eșec după eșec cu privire la 
aproape toate obiectivele Strategiei 
Europa 2020, iar progresul înregistrat de 
statele membre în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 este dezamăgitor întrucât 
angajamentele stabilite în cadrul 
programelor naționale de reformă pentru 
2012 sunt insuficiente pentru a atinge 
obiectivele la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 37
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Considerentul M
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât, în pofida caracterului urgent al 
situației, progresul înregistrat de statele 
membre în ceea ce privește îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 este 
dezamăgitor; întrucât angajamentele 
stabilite în cadrul programelor naționale de 
reformă pentru 2012 sunt insuficiente 
pentru a atinge obiectivele la nivelul UE;

M. întrucât, în pofida caracterului urgent al 
situației, Uniunea Europeană 
înregistrează eșec după eșec cu privire la 
aproape toate obiectivele Strategiei 
Europa 2020, iar progresul înregistrat de 
statele membre în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 este dezamăgitor întrucât 
angajamentele stabilite în cadrul 
programelor naționale de reformă pentru 
2012 sunt insuficiente pentru a atinge 
obiectivele la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât se constată o lipsă a 
supravegherii necesare a situației 
obiectivelor semestrelor UE anterioare, în 
special în ceea ce privește crearea de 
locuri de muncă, calitatea locurilor de 
muncă și lupta împotriva sărăciei și a 
excluziunii sociale; întrucât această 
supraveghere este esențială pentru a spori 
eficacitatea procesului semestrului 
european;

Or. en

Amendamentul 39
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Mb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mb. întrucât se constată un deficit 
democratic major în ceea ce privește 
elaborarea de programe naționale de 
reformă, îndeosebi sub aspectul 
participării parlamentelor naționale, 
precum și al implicării agenților sociali, 
deficit care trebuie reanalizat;

Or. en

Amendamentul 40
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât investițiile în cercetare, 
inovare, educație și formare, domenii-
cheie pentru creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă, sunt în 
continuare mai mici în UE în comparație 
cu partenerii și rivalii săi economici din 
restul lumii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 41
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât investițiile în cercetare, 
inovare, educație și formare, domenii-
cheie pentru creșterea economică și crearea 
de locuri de muncă, sunt în continuare mai 
mici în UE în comparație cu partenerii și 

N. întrucât investițiile în educație și 
formare, cercetare și inovare, domenii-
cheie pentru creșterea economică și crearea 
de locuri de muncă, sunt în continuare mai 
mici în UE în comparație cu partenerii și 
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rivalii săi economici din restul lumii; rivalii săi economici din restul lumii;

Or. en

Amendamentul 42
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât dimensiunea de gen este 
esențială pentru a realiza obiectivele 
principale ale Strategiei Europa 2020, 
având în vedere că femeile sunt cea mai 
mare rezervă de forță muncă încă 
nevalorificată; întrucât femeile formează 
majoritatea persoanelor care trăiesc în 
sărăcie în UE; întrucât o atenție deosebită 
trebuie acordată, de-a lungul întregului 
semestru european, integrării principiului 
egalității de gen și politicilor speciale care 
vizează situația femeilor;

O. întrucât dimensiunea de gen este 
esențială pentru a realiza obiectivele 
principale ale Strategiei Europa 2020, 
având în vedere că femeile sunt cea mai 
mare rezervă de forță muncă încă 
nevalorificată; întrucât femeile formează 
majoritatea persoanelor care trăiesc în 
sărăcie în UE; întrucât reducerile aplicate 
serviciilor publice precum îngrijirea 
copiilor și a altor persoane dependente 
vor avea un impact disproporționat 
asupra femeilor și, în consecință, asupra 
capacității acestora de a participa pe piața 
muncii; întrucât o atenție deosebită trebuie 
acordată, de-a lungul întregului semestru 
european, integrării principiului egalității 
de gen și politicilor speciale care vizează 
situația femeilor;

Or. en

Amendamentul 43
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât dimensiunea de gen este 
esențială pentru a realiza obiectivele 
principale ale Strategiei Europa 2020, 

O. întrucât dimensiunea de gen este 
esențială pentru a realiza obiectivele 
principale ale Strategiei Europa 2020, 
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având în vedere că femeile sunt cea mai 
mare rezervă de forță muncă încă 
nevalorificată; întrucât femeile formează 
majoritatea persoanelor care trăiesc în 
sărăcie în UE; întrucât o atenție deosebită 
trebuie acordată, de-a lungul întregului 
semestru european, integrării principiului 
egalității de gen și politicilor speciale care 
vizează situația femeilor;

având în vedere că femeile sunt cea mai 
mare rezervă de forță muncă încă 
nevalorificată; întrucât femeile formează 
majoritatea persoanelor care trăiesc în 
sărăcie în UE; întrucât reducerile aplicate 
serviciilor publice precum îngrijirea 
copiilor și a altor persoane dependente 
vor avea un impact disproporționat 
asupra femeilor și, în consecință, asupra 
capacității acestora de a participa pe piața 
muncii; întrucât o atenție deosebită trebuie 
acordată, de-a lungul întregului semestru 
european, integrării principiului egalității 
de gen și politicilor speciale care vizează 
situația femeilor;

Or. en

Amendamentul 44
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât dimensiunea de gen este 
esențială pentru a realiza obiectivele 
principale ale Strategiei Europa 2020, 
având în vedere că femeile sunt cea mai 
mare rezervă de forță muncă încă 
nevalorificată; întrucât femeile formează 
majoritatea persoanelor care trăiesc în 
sărăcie în UE; întrucât o atenție deosebită 
trebuie acordată, de-a lungul întregului 
semestru european, integrării principiului 
egalității de gen și politicilor speciale care 
vizează situația femeilor;

O. întrucât dimensiunea de gen este 
esențială pentru a realiza obiectivele 
principale ale Strategiei Europa 2020, 
având în vedere că femeile sunt cea mai 
mare rezervă de forță muncă încă 
nevalorificată; întrucât femeile formează 
majoritatea persoanelor care trăiesc în 
sărăcie în UE; întrucât o atenție deosebită 
trebuie acordată, de-a lungul întregului 
semestru european, integrării principiului 
egalității de gen și politicilor speciale care 
vizează situația femeilor; subliniază 
necesitatea alinierii vârstei legale de 
pensionare a femeilor cu cea a bărbaților;

Or. en
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Amendamentul 45
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Oa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Oa. întrucât reformele structurale pot 
produce rezultate numai pe termen mediu 
și lung și nu pot rezolva singure spirala 
recesiunii în care UE este prinsă în 
prezent;

Or. en

Amendamentul 46
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât, în cadrul semestrului european, 
este necesar să se asigure o interacțiune 
mai mare între politicile privind ocuparea 
forței de muncă, politicile sociale și 
politicile economice;

P. întrucât, în cadrul semestrului european, 
este necesar să se asigure o interacțiune 
mai mare între politicile privind ocuparea 
forței de muncă, politicile sociale și 
politicile economice, enunțate la 
articolul 121 și articolul 148 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 47
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Considerentul Qa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Qa. întrucât mișcările sociale de protest 
împotriva măsurilor de austeritate din 
diferitele state membre își exprimă 
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totodată nemulțumirea față de calitatea 
democratică a procesului decizional 
european și lipsa dialogului social în 
contextul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 48
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. invită Comisia și Consiliul să încheie 
un acord interinstituțional cu 
Parlamentul în scopul de a atribui 
acestuia din urmă un rol deplin în 
elaborarea și aprobarea Analizei anuale a 
creșterii și a orientărilor privind politica 
economică și ocuparea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 49
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă faptul că prioritățile identificate 
pe durata ciclului semestrului european de 
anul trecut, în special cele privind crearea 
de locuri de muncă, calitatea locurilor de 
muncă și combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, nu au dat rezultatele 
așteptate;

2. regretă faptul că prioritățile identificate 
pe durata ciclului semestrului european de 
anul trecut, în special cele privind crearea 
de locuri de muncă, calitatea locurilor de 
muncă și combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, nu au dat rezultatele 
așteptate și nu au fost plasate în centrul 
AAC 2013;

Or. en
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Amendamentul 50
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă faptul că prioritățile identificate 
pe durata ciclului semestrului european de 
anul trecut, în special cele privind crearea 
de locuri de muncă, calitatea locurilor de 
muncă și combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, nu au dat rezultatele 
așteptate;

2. regretă faptul că prioritățile identificate 
pe durata ciclului semestrului european de 
anul trecut, în special cele privind crearea 
de locuri de muncă, calitatea locurilor de 
muncă și combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, nu au beneficiat de 
întâietate absolută din partea statelor 
membre și nu au fost asumate de către 
Comisie;

Or. en

Amendamentul 51
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că situația economică s-a 
deteriorat, iar consecințele sociale ale 
crizei s-au accentuat în ultimul an; prin 
urmare, evidențiază importanța 
impulsionării angajamentului statelor 
membre de a urmări orientarea privind 
politicile pentru 2013, în special în 
domeniul ocupării forței de muncă și al 
politicii sociale;

3. subliniază că situația economică s-a 
deteriorat, iar consecințele sociale ale 
crizei s-au accentuat în ultimul an; prin 
urmare, evidențiază importanța evaluării 
critice a impactului pe termen scurt al 
consolidării fiscale asupra ocupării forței 
de muncă și a incluziunii sociale, precum 
și importanța impulsionării angajamentului 
statelor membre de a urmări orientarea 
privind politicile pentru 2013, în special în 
domeniul ocupării forței de muncă și al 
politicii sociale;

Or. en
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Amendamentul 52
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că situația economică s-a 
deteriorat, iar consecințele sociale ale 
crizei s-au accentuat în ultimul an; prin 
urmare, evidențiază importanța 
impulsionării angajamentului statelor 
membre de a urmări orientarea privind 
politicile pentru 2013, în special în 
domeniul ocupării forței de muncă și al 
politicii sociale;

3. subliniază că situația economică s-a 
deteriorat, iar consecințele sociale ale 
crizei s-au accentuat în ultimul an; prin 
urmare, evidențiază importanța 
impulsionării angajamentului statelor 
membre de a urmări orientarea privind 
politicile pentru 2013, în special în 
domeniul ocupării forței de muncă și al 
politicii sociale și, de aceea, accentuează 
importanța reexaminării structurale a 
strategiei de austeritate și a tipului de 
reforme structurale, în special în 
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă, pe care AAC 2013 o recomandă și 
care a fost implementată de numeroase 
state membre, cu consecințe dezastruoase 
pentru performanța economică, ocuparea 
forței de muncă și coeziunea socială;

Or. en

Amendamentul 53
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că situația economică s-a 
deteriorat, iar consecințele sociale ale 
crizei s-au accentuat în ultimul an; prin 
urmare, evidențiază importanța 
impulsionării angajamentului statelor 
membre de a urmări orientarea privind 
politicile pentru 2013, în special în 
domeniul ocupării forței de muncă și al 
politicii sociale;

3. subliniază că situația economică s-a 
deteriorat, iar consecințele sociale ale 
crizei s-au accentuat în ultimul an; prin 
urmare, evidențiază importanța 
impulsionării angajamentului statelor 
membre de a urmări orientarea privind 
politicile pentru 2013, în special în 
domeniul ocupării forței de muncă și al 
politicii sociale; de aceea, accentuează 
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importanța reexaminării structurale a 
strategiei de austeritate și a tipului de 
reforme structurale, în special în 
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă, pe care AAC 2013 o recomandă și 
care a fost implementată de numeroase 
state membre, cu consecințe dezastruoase 
pentru performanța economică, ocuparea 
forței de muncă și coeziunea socială;

Or. en

Amendamentul 54
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită Consiliului European să 
garanteze că orientarea privind politicile 
anuale stabilită pe baza Analizei anuale a 
creșterii are în vedere îndeplinirea tuturor 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru 
o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii;

4. solicită Consiliului European să 
garanteze că orientarea privind politicile 
anuale stabilită pe baza Analizei anuale a 
creșterii are în vedere îndeplinirea tuturor 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru 
o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii; regretă faptul că nu a fost 
inclus în AAC 2013 niciun raport privind 
progresele înregistrate în cadrul Strategiei 
Europa 2020 și invită Comisia să prezinte 
acest raport în timp util, înaintea 
reuniunii Consiliului European de 
primăvară;

Or. en

Amendamentul 55
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă faptul că orientarea privind 
politicile pentru 2012 și punerea sa în 
aplicare nu au fost suficient de eficiente în 
ceea ce privește atingerea obiectivelor 
politice consacrate în Strategia 
Europa 2020;

5. regretă faptul că orientarea privind 
politicile pentru 2012 și punerea sa în 
aplicare nu au fost suficient de eficiente în 
ceea ce privește atingerea obiectivelor 
politice consacrate în Strategia 
Europa 2020; regretă faptul că unele state 
membre se îndepărtează și mai mult de 
obiectivul prevăzut pentru anul 2020;

Or. en

Amendamentul 56
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că Strategia Europa 2020, 
iar în acest context, Comisia trebuie să 
recunoască necesitatea unor schimbări 
privind politicile macroeconomice 
existente (și anume, abandonarea 
pactului fiscal, oprirea procesului de 
privatizare și liberalizare etc.), ar trebui să 
acorde prioritate creării de locuri de 
muncă de calitate însoțite de drepturi, cu 
salarii mai bune, mai puțină sărăcie și 
mai multă incluziune socială și mai mult 
progres;

Or. en

Amendamentul 57
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită statelor membre să adopte în 
cadrul programelor naționale de reformă 
pentru 2013 angajamentele necesare 
pentru atingerea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020;

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită statelor membre să adopte în 
cadrul programelor naționale de reformă 
pentru 2013 angajamentele necesare pentru 
atingerea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020;

7. solicită statelor membre să sporească în 
cadrul programelor naționale de reformă 
pentru 2013 angajamentele necesare pentru 
atingerea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020; invită Comisia ca, în cadrul 
evaluării sale a programelor de stabilitate 
și convergență și a procedurilor privind 
deficitul excesiv, să țină seama de 
investițiile publice în ceea ce privește 
cheltuielile aferente Strategiei 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 59
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră regretabil că, anul trecut, 
statele membre în marea lor majoritate nu 
și-au respectat angajamentul de a 

9. constată că măsurile neoliberale, așa-
zise de austeritate, care au fost întărite în 
special în cadrul așa-ziselor programe 
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prezenta planuri naționale privind 
locurile de muncă ca parte integrantă a 
programelor lor naționale de reformă 
pentru 2012; solicită statelor membre să 
respecte acest angajament în 2013; 
subliniază că planurile naționale privind 
locurile de muncă ar trebui să includă 
măsuri exhaustive pentru crearea de 
locuri de muncă și locuri de muncă 
ecologice, o legătură între politicile de 
ocupare a forței de muncă și 
instrumentele financiare, reforme ale 
pieței muncii, un calendar clar pentru 
punerea în aplicare a programului 
multianual de reformă în următoarele 
12 luni și o indicație cu privire la 
domeniile și regiunile care se confruntă 
cu deficite și surplusuri de specializare;

naționale de reformă, în cadrul 
guvernanței economice și al semestrului 
european, contribuie la adâncirea crizei 
sociale și economice într-un număr de 
țări cu economii mai fragile, îngreunând 
din ce în ce mai mult viața familiilor 
aparținând clasei muncitoare, în special a 
femeilor și a copiilor, care sunt 
principalele victime ale creșterii sărăciei, 
ale șomajului și ale muncii precare și 
prost plătite;

Or. en

Amendamentul 60
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră regretabil că, anul trecut, 
statele membre în marea lor majoritate nu 
și-au respectat angajamentul de a prezenta 
planuri naționale privind locurile de muncă 
ca parte integrantă a programelor lor 
naționale de reformă pentru 2012; solicită 
statelor membre să respecte acest 
angajament în 2013; subliniază că planurile 
naționale privind locurile de muncă ar 
trebui să includă măsuri exhaustive pentru 
crearea de locuri de muncă și locuri de 
muncă ecologice, o legătură între politicile 
de ocupare a forței de muncă și 
instrumentele financiare, reforme ale pieței 
muncii, un calendar clar pentru punerea în 
aplicare a programului multianual de 
reformă în următoarele 12 luni și o 

9. regretă faptul că, anul trecut, statele 
membre în marea lor majoritate nu și-au 
respectat angajamentul de a prezenta 
planuri naționale privind locurile de muncă 
ca parte integrantă a programelor lor 
naționale de reformă pentru 2012; solicită 
statelor membre să respecte acest 
angajament în 2013; subliniază că planurile 
naționale privind locurile de muncă ar 
trebui să includă măsuri exhaustive pentru 
crearea de locuri de muncă și locuri de 
muncă ecologice, o legătură între politicile 
de ocupare a forței de muncă și 
instrumentele financiare, reforme ale pieței 
muncii, un calendar clar pentru punerea în 
aplicare a programului multianual de 
reformă în următoarele 12 luni și o 
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indicație cu privire la domeniile și 
regiunile care se confruntă cu deficite și 
surplusuri de specializare;

indicație cu privire la domeniile și 
regiunile care se confruntă cu deficite și 
surplusuri de specializare;

Or. en

Amendamentul 61
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă că Comisia nu a făcut din 
planurile naționale privind locurile de 
muncă o cerință obligatorie și solicită 
Comisiei să supravegheze pregătirea lor 
pe durata ciclului semestrului european 
din fiecare an;

eliminat

Or. en

Amendamentul 62
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă că Comisia nu a făcut din 
planurile naționale privind locurile de 
muncă o cerință obligatorie și solicită 
Comisiei să supravegheze pregătirea lor 
pe durata ciclului semestrului european 
din fiecare an;

eliminat

Or. en

Amendamentul 63
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază importanța asigurării unei 
coeziuni sociale mai pronunțate, fără 
neglijarea cooperării dintre întreprinderi, 
în vederea atingerii acestui obiectiv, fapt 
ce ar putea fi încurajat îndeosebi prin 
favorizarea promovării de către 
întreprinderi a acțiunilor lor inovatoare și 
virtuoase în chestiuni sociale printr-o 
etichetă care ar putea atrage noi 
investitori și ar promova totodată 
dezvoltarea unui model social european 
pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 64
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre să adopte 
măsuri favorabile creării de locuri de 
muncă precum reforme privind impozitele 
percepute pe muncă care oferă stimulente 
pentru ocuparea forței de muncă, să 
promoveze și să sprijine activitățile 
independente și întreprinderile nou-
înființate, să îmbunătățească mediul de 
afaceri, să faciliteze accesul IMM-urilor la 
finanțare, să transforme munca informală și 
nedeclarată într-o încadrare în muncă 
reglementată, să reformeze piețele muncii 
pentru a le face mai adaptabile, mai 
dinamice și mai favorabile incluziunii, să 
modernizeze sistemele de stabilire a 
salariilor pentru a alinia salariile la
dezvoltarea productivității, să valorifice 

11. solicită statelor membre să adopte 
măsuri favorabile creării de locuri de 
muncă precum reforme privind impozitele 
percepute pe muncă care stimulează
ocuparea forței de muncă, să promoveze și 
să sprijine activitățile independente 
veritabile și voluntare și întreprinderile 
nou-înființate, să îmbunătățească mediul de 
afaceri și să faciliteze accesul IMM-urilor 
la finanțare, să transforme munca 
informală și nedeclarată într-o încadrare în 
muncă reglementată, să reformeze piețele 
muncii pentru a le face mai adaptabile, mai 
dinamice și mai favorabile incluziunii, să
dezvolte împreună cu partenerii sociali 
coordonarea convențiilor colective de 
muncă la nivel transfrontalier, pentru a 
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potențialul ridicat de ocupare a forței de 
muncă al sectoarelor precum economia 
verde, sănătatea și asistența socială și 
sectorul TIC pentru a crea locuri de muncă;

garanta evoluția salariilor în raport cu
dezvoltarea productivității în condițiile 
unor salarii care să asigure un trai 
decent, să valorifice potențialul ridicat de 
ocupare a forței de muncă al sectoarelor 
precum economia verde, sănătatea și 
asistența socială și sectorul TIC pentru a 
crea locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 65
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre să adopte 
măsuri favorabile creării de locuri de 
muncă precum reforme privind impozitele 
percepute pe muncă care oferă stimulente
pentru ocuparea forței de muncă, să 
promoveze și să sprijine activitățile 
independente și întreprinderile nou-
înființate, să îmbunătățească mediul de 
afaceri, să faciliteze accesul IMM-urilor la 
finanțare, să transforme munca informală 
și nedeclarată într-o încadrare în muncă 
reglementată, să reformeze piețele muncii 
pentru a le face mai adaptabile, mai 
dinamice și mai favorabile incluziunii, să 
modernizeze sistemele de stabilire a 
salariilor pentru a alinia salariile la 
dezvoltarea productivității, să valorifice 
potențialul ridicat de ocupare a forței de 
muncă al sectoarelor precum economia 
verde, sănătatea și asistența socială și 
sectorul TIC pentru a crea locuri de muncă;

11. solicită statelor membre să adopte 
măsuri favorabile creării de locuri de 
muncă precum reforme privind impozitele 
percepute pe muncă care să stimuleze
ocuparea forței de muncă, să promoveze și 
să sprijine activitățile independente și 
întreprinderile nou-înființate și să
îmbunătățească mediul de afaceri, să 
faciliteze accesul IMM-urilor la finanțare, 
să reformeze piețele muncii pentru a le face 
mai productive, mai competitive, mai 
adaptabile, mai dinamice și mai favorabile 
incluziunii, să modernizeze sistemele de 
stabilire a salariilor pentru a alinia salariile 
la dezvoltarea productivității, să valorifice 
potențialul ridicat de ocupare a forței de 
muncă al sectoarelor precum economia 
verde, sănătatea și asistența socială și 
sectorul TIC pentru a crea locuri de muncă;

Or. en
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Amendamentul 66
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre să adopte 
măsuri favorabile creării de locuri de 
muncă precum reforme privind impozitele 
percepute pe muncă care oferă stimulente 
pentru ocuparea forței de muncă, să 
promoveze și să sprijine activitățile 
independente și întreprinderile nou-
înființate, să îmbunătățească mediul de 
afaceri, să faciliteze accesul IMM-urilor la 
finanțare, să transforme munca informală și 
nedeclarată într-o încadrare în muncă 
reglementată, să reformeze piețele muncii 
pentru a le face mai adaptabile, mai 
dinamice și mai favorabile incluziunii, să 
modernizeze sistemele de stabilire a 
salariilor pentru a alinia salariile la 
dezvoltarea productivității, să valorifice 
potențialul ridicat de ocupare a forței de 
muncă al sectoarelor precum economia 
verde, sănătatea și asistența socială și 
sectorul TIC pentru a crea locuri de muncă;

11. solicită statelor membre să adopte 
măsuri favorabile creării de locuri de 
muncă precum reforme privind impozitele 
percepute pe muncă care oferă stimulente 
pentru ocuparea forței de muncă, să 
promoveze și să sprijine activitățile 
independente și întreprinderile nou-
înființate, să îmbunătățească mediul de 
afaceri, să faciliteze accesul IMM-urilor la 
finanțare, să transforme munca informală și 
nedeclarată într-o încadrare în muncă 
reglementată, să reformeze piețele muncii, 
dacă acest lucru este necesar și fezabil, 
întotdeauna prin dialog social și 
respectând cu strictețe acquis-ul social 
european, să consolideze coordonarea 
sistemelor de stabilire a salariilor pentru a 
garanta salarii echitabile și a alinia 
salariile reale la tendințele productivității, 
respectând autonomia negocierii colective 
și diversitatea modelelor naționale de 
relații de muncă, să valorifice potențialul 
ridicat de ocupare a forței de muncă al 
sectoarelor precum economia verde, 
sănătatea și asistența socială și sectorul 
TIC pentru a crea locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 67
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre să adopte 11. solicită statelor membre să adopte 
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măsuri favorabile creării de locuri de 
muncă precum reforme privind impozitele 
percepute pe muncă care oferă stimulente 
pentru ocuparea forței de muncă, să 
promoveze și să sprijine activitățile 
independente și întreprinderile nou-
înființate, să îmbunătățească mediul de 
afaceri, să faciliteze accesul IMM-urilor la 
finanțare, să transforme munca informală și 
nedeclarată într-o încadrare în muncă 
reglementată, să reformeze piețele muncii 
pentru a le face mai adaptabile, mai 
dinamice și mai favorabile incluziunii, să 
modernizeze sistemele de stabilire a 
salariilor pentru a alinia salariile la 
dezvoltarea productivității, să valorifice 
potențialul ridicat de ocupare a forței de 
muncă al sectoarelor precum economia 
verde, sănătatea și asistența socială și 
sectorul TIC pentru a crea locuri de muncă;

măsuri favorabile creării de locuri de 
muncă precum reforme privind impozitele 
percepute pe muncă care oferă stimulente 
pentru ocuparea forței de muncă, să 
promoveze și să sprijine activitățile 
independente și întreprinderile nou-
înființate, să îmbunătățească mediul de 
afaceri, să faciliteze accesul IMM-urilor la 
finanțare, să transforme munca informală și 
nedeclarată într-o încadrare în muncă 
reglementată, să reformeze piețele muncii 
pentru a le face mai adaptabile, mai 
dinamice și mai favorabile incluziunii, 
garantând securitatea adecvată a 
salariaților, să modernizeze sistemele de 
stabilire a salariilor – cu participarea 
activă a partenerilor sociali, în cadrul 
dialogului social – pentru a alinia salariile 
la dezvoltarea productivității, ținând 
seama de caracterul adecvat al acestora, 
să valorifice potențialul ridicat de ocupare 
a forței de muncă al sectoarelor precum 
economia verde, sănătatea și asistența 
socială și sectorul TIC pentru a crea locuri 
de muncă durabile și de calitate;

Or. en

Amendamentul 68
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre să adopte 
măsuri favorabile creării de locuri de 
muncă precum reforme privind impozitele 
percepute pe muncă care oferă stimulente 
pentru ocuparea forței de muncă, să 
promoveze și să sprijine activitățile 
independente și întreprinderile nou-
înființate, să îmbunătățească mediul de 
afaceri, să faciliteze accesul IMM-urilor la 
finanțare, să transforme munca informală și 

11. solicită statelor membre să adopte 
măsuri favorabile creării de locuri de 
muncă precum reforme privind impozitele 
percepute pe muncă care să stimuleze
ocuparea forței de muncă, să promoveze și 
să sprijine activitățile independente și 
întreprinderile nou-înființate, să 
îmbunătățească mediul de afaceri și să 
faciliteze accesul IMM-urilor la finanțare, 
să transforme munca informală și 
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nedeclarată într-o încadrare în muncă 
reglementată, să reformeze piețele muncii 
pentru a le face mai adaptabile, mai 
dinamice și mai favorabile incluziunii, să 
modernizeze sistemele de stabilire a 
salariilor pentru a alinia salariile la 
dezvoltarea productivității, să valorifice 
potențialul ridicat de ocupare a forței de 
muncă al sectoarelor precum economia 
verde, sănătatea și asistența socială și 
sectorul TIC pentru a crea locuri de muncă;

nedeclarată într-o încadrare în muncă 
reglementată, să reformeze piețele muncii, 
dacă acest lucru este necesar și fezabil și 
prin dialog social și respectând cu 
strictețe acquis-ul social european, să
consolideze coordonarea sistemelor de 
stabilire a salariilor pentru a garanta 
salarii echitabile și a alinia salariile reale
la tendințele productivității în cadrul 
economiei globale, respectând autonomia 
negocierii colective și diversitatea 
modelelor naționale de relații de muncă, 
să valorifice potențialul ridicat de ocupare 
a forței de muncă al sectoarelor precum 
economia verde, sănătatea și asistența 
socială și sectorul TIC pentru a crea locuri 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 69
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre să adopte 
măsuri favorabile creării de locuri de 
muncă precum reforme privind impozitele 
percepute pe muncă care oferă stimulente 
pentru ocuparea forței de muncă, să 
promoveze și să sprijine activitățile 
independente și întreprinderile nou-
înființate, să îmbunătățească mediul de 
afaceri, să faciliteze accesul IMM-urilor la 
finanțare, să transforme munca informală și 
nedeclarată într-o încadrare în muncă 
reglementată, să reformeze piețele muncii 
pentru a le face mai adaptabile, mai 
dinamice și mai favorabile incluziunii, să 
modernizeze sistemele de stabilire a 
salariilor pentru a alinia salariile la 
dezvoltarea productivității, să valorifice 
potențialul ridicat de ocupare a forței de 

11. solicită statelor membre să adopte 
măsuri favorabile creării de locuri de 
muncă care oferă stimulente pentru 
ocuparea forței de muncă, să promoveze și 
să sprijine activitățile independente și 
întreprinderile nou-înființate, să 
îmbunătățească mediul de afaceri, să 
faciliteze accesul IMM-urilor la finanțare, 
să transforme munca informală și 
nedeclarată într-o încadrare în muncă 
reglementată cu drepturi, să creeze 
modalități de recuperare a salariilor și să 
modernizeze sistemele de stabilire a 
salariilor, să valorifice potențialul ridicat 
de ocupare a forței de muncă al sectoarelor 
precum economia verde, sănătatea și 
asistența socială și sectorul TIC pentru a 
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muncă al sectoarelor precum economia 
verde, sănătatea și asistența socială și 
sectorul TIC pentru a crea locuri de muncă;

crea locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 70
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre să adopte 
măsuri favorabile creării de locuri de 
muncă precum reforme privind impozitele 
percepute pe muncă care oferă stimulente 
pentru ocuparea forței de muncă, să 
promoveze și să sprijine activitățile 
independente și întreprinderile nou-
înființate, să îmbunătățească mediul de 
afaceri, să faciliteze accesul IMM-urilor la 
finanțare, să transforme munca informală și 
nedeclarată într-o încadrare în muncă 
reglementată, să reformeze piețele muncii 
pentru a le face mai adaptabile, mai 
dinamice și mai favorabile incluziunii, să 
modernizeze sistemele de stabilire a 
salariilor pentru a alinia salariile la 
dezvoltarea productivității, să valorifice 
potențialul ridicat de ocupare a forței de 
muncă al sectoarelor precum economia 
verde, sănătatea și asistența socială și 
sectorul TIC pentru a crea locuri de muncă;

11. solicită statelor membre să adopte 
măsuri favorabile creării de locuri de 
muncă precum reforme privind impozitele 
percepute pe muncă care oferă stimulente 
pentru ocuparea forței de muncă, să 
promoveze și să sprijine activitățile 
independente și întreprinderile nou-
înființate, să îmbunătățească mediul de 
afaceri, să faciliteze accesul IMM-urilor la 
finanțare, să transforme munca informală și 
nedeclarată într-o încadrare în muncă 
reglementată, să reformeze piețele muncii 
pentru a le face mai adaptabile, mai 
dinamice și mai favorabile incluziunii, să
ofere angajatorilor capacitățile și 
instrumentele care să le permită să se 
adapteze la schimbările apărute pe piața 
muncii; să modernizeze sistemele de 
stabilire a salariilor pentru a alinia salariile 
la dezvoltarea productivității, să valorifice 
potențialul ridicat de ocupare a forței de 
muncă al sectoarelor precum economia 
verde, sănătatea și asistența socială și 
sectorul TIC pentru a crea locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 71
Sergio Gutiérrez Prieto



PE502.062v01-00 40/100 AM\922362RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. ia act de faptul că s-au adresat 
recomandări câtorva state membre cu 
privire la salarii; subliniază că salariile 
sunt, mai presus de toate, veniturile din 
care lucrătorii trebuie să trăiască; 
subliniază că practica Comisiei de a 
determina formarea salariilor și nivelul
salariilor în țările vizate de program poate 
crește riscul de sărăcie a lucrătorilor sau 
inegalitățile salariale care dăunează 
grupurilor cu venituri reduse; solicită 
Comisiei să consolideze orientările 
politice adresate statelor membre în care 
salariile au stagnat în comparație cu 
nivelurile productivității, recunoscând 
totodată autonomia partenerilor sociali, 
protejată, printre altele, la articolul 152 și 
articolul 153 alineatul (5) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE);

Or. en

Amendamentul 72
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. avertizează că o aplicare generalizată 
și disproporționată – recomandată în 
AAC 2013 – a reducerilor privind 
contribuțiile la fondul asigurărilor sociale 
poate genera un risc major pentru 
sustenabilitatea sistemelor de securitate 
socială. În orice caz, pentru a asigura 
eficacitatea lor maximă, aceste practici 
trebuie să se concentreze pe grupurile-
țintă;
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Or. en

Amendamentul 73
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. avertizează cu privire la necesitatea 
garantării unor prestații de șomaj 
adecvate și suficiente și că acestea ar 
trebui să fie corelate cu politici active și 
eficiente în materie de inserție 
profesională; regretă faptul că mai multe 
state membre, în pofida creșterii ratelor 
șomajului, au redus alocările înscrise în 
buget necesare finanțării de politici active 
de ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 11 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11d. avertizează că statele membre trebuie 
să mențină în propria legislație a muncii 
echilibrul necesar între costurile asociate 
disponibilizărilor și factorii cauzali care 
pot justifica aceste disponibilizări, pentru 
a evita o lipsă totală a protecției 
lucrătorilor;

Or. en
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Amendamentul 75
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 11 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11e. regretă faptul că instituirea la nivel 
extins de condiții prin care societățile 
comerciale pot să se retragă din 
convențiile colective încheiate la niveluri 
superioare și să revizuiască convențiile 
colective sectoriale presupune o excludere 
a unui număr ridicat de lucrători de la 
dreptul lor la negociere colectivă;

Or. en

Amendamentul 76
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Șomajul în rândul tinerilor Ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor

Or. en

Amendamentul 77
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. sprijină cu fermitate inițiativa 
Comisiei de a propune o recomandare a 
Consiliului privind mecanismele de 
garanție pentru tineri, cu „obiectivul ca, 
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în câteva luni de la terminarea studiilor, 
tinerii să primească o ofertă de angajare 
de bună calitate, opțiunea continuării 
studiilor, un contract de ucenicie sau un 
stagiu”;

Or. en

Amendamentul 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. consideră că finanțarea de către 
Uniune a mecanismelor de garanție 
pentru tineri ar trebui să joace un rol 
important și că mai ales FSE ar trebui să 
fie astfel structurat încât să permită 
garanției să finanțeze, motiv pentru care 
acestuia ar trebui să i se aloce cel puțin 
25 % din fondurile de coeziune; consideră 
totuși că ar trebui depuse eforturi în 
vederea realizării unui echilibru adecvat 
între finanțarea UE și contribuția statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 79
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită statelor membre să adopte 
măsuri decisive de combatere a șomajului 
în rândul tinerilor, inclusiv măsuri speciale 
legate de politicile active privind piața 
muncii, măsuri care să rezolve necorelarea 

13. solicită statelor membre să adopte 
măsuri decisive de combatere a șomajului 
în rândul tinerilor, inclusiv măsuri speciale 
legate de politicile active privind piața 
muncii, măsuri care să rezolve necorelarea 



PE502.062v01-00 44/100 AM\922362RO.doc

RO

competențelor de pe piața muncii, în 
special prin împiedicarea părăsirii timpurii 
a școlii sau a programelor de ucenicie și 
prin asigurarea faptului că sistemele 
educaționale și de formare asigură tinerilor 
competențe relevante în mod eficient, și să 
promoveze antreprenoriatul și un sprijin 
eficace de dezvoltare a întreprinderilor 
pentru tineri, precum și cadre care asigură 
tranziția de la învățământ la piața muncii;

competențelor de pe piața muncii, în 
special prin împiedicarea părăsirii timpurii 
a școlii sau a programelor de ucenicie și 
prin asigurarea faptului că sistemele 
educaționale și de formare asigură tinerilor 
competențe relevante în mod eficient, și să 
promoveze antreprenoriatul și un sprijin 
eficace de dezvoltare a întreprinderilor 
pentru tineri, precum și cadre care asigură 
tranziția de la învățământ la piața muncii,
prin introducerea fără întârziere a 
garanției pentru tineri, astfel cum a fost 
propusă de Comisie și asigurând 
suficiente fonduri în favoarea sa;

Or. en

Amendamentul 80
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă statele membre să elaboreze 
strategii exhaustive pentru tinerii care nu 
sunt încadrați în muncă, învățământ sau 
formare profesională (NEET);

14. îndeamnă statele membre să elaboreze 
strategii exhaustive pentru tinerii care nu 
sunt încadrați în muncă, învățământ sau 
formare profesională (NEET); îndeamnă 
statele membre să manifeste solidaritate 
financiară în elaborarea acestor strategii 
față de statele membre cu spațiu fiscal 
limitat;

Or. en

Amendamentul 81
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că Consiliul European din 
ianuarie 2012 a propus o acțiune-pilot 
prin care să asiste cele opt state membre 
cu cele mai ridicate rate ale șomajului în 
rândul tinerilor să realoce o parte din 
sumele alocate acestora din fondurile 
structurale pentru a găsi soluții la 
fenomenul șomajului în rândul tinerilor; 
regretă faptul că, în mai 2012, Comisia a 
redus considerabil estimările cu privire la 
fondurile disponibile pentru realocare de 
la 82 miliarde EUR la 29,8 miliarde EUR, 
reducând domeniul de aplicare al 
acțiunilor-pilot; regretă că, până în 
prezent, doar o mică parte din aceste 
fonduri a fost redirecționată pentru a 
sprijini tinerii în găsirea unui loc de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. invită Comisia Europeană și 
Consiliul UE să se angajeze în vederea 
obținerii de resurse suficiente ale UE, pe 
lângă realocarea fondurilor structurale 
existente ale UE, pentru a ajuta statele 
membre care au rate ale șomajului în 
rândul tinerilor mai ridicate decât media 
UE să pună în aplicare măsuri ferme 
pentru combaterea șomajului în rândul 
tinerilor;

Or. en
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Amendamentul 83
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Piețe mai adaptabile, mai dinamice și mai 
favorabile incluziunii și locuri de muncă de 
o mai bună calitate

Piețe ale muncii mai adaptabile, mai 
dinamice și mai favorabile incluziunii și 
locuri de muncă de o mai bună calitate

Or. en

Amendamentul 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. regretă că Analiza anuală a creșterii pe 
2013 nu abordează calitatea locurilor de 
muncă și că se acordă prea puțină atenție 
implementării precondițiilor necesare 
pentru creșterea participării la forța de 
muncă, în special a femeilor, a persoanelor 
cu handicap și a celor mai defavorizate 
persoane;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 85
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. regretă că Analiza anuală a creșterii pe 
2013 nu abordează calitatea locurilor de 
muncă și că se acordă prea puțină atenție 

15. regretă că Analiza anuală a creșterii pe 
2013 nu abordează calitatea locurilor de 
muncă și că se acordă prea puțină atenție 
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implementării precondițiilor necesare 
pentru creșterea participării la forța de 
muncă, în special a femeilor, a persoanelor 
cu handicap și a celor mai defavorizate 
persoane;

implementării precondițiilor necesare 
pentru creșterea participării la forța de 
muncă, în special a femeilor, mai ales a 
lucrătorilor cu vârste de peste 45 de ani, a 
persoanelor cu handicap și a celor mai 
defavorizate persoane;

Or. en

Amendamentul 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. regretă că Consiliul nu a ținut seama 
de apelul Parlamentului pentru 
accentuarea importanței calității locurilor 
de muncă în orientările sale pentru 2012; 
este de acord cu Comisia asupra faptului 
că toate contractele de muncă ar trebui să 
confere lucrătorilor accesul la un set 
fundamental de drepturi, inclusiv drepturi 
la pensie și la protecție socială și acces la 
programe de învățare pe tot parcursul 
vieții; invită Comisia să includă în 
recomandările specifice fiecărei țări din 
AAC 2013 calitatea locurilor de muncă, 
formarea și perfecționarea, drepturile 
esențiale ale lucrătorilor, sprijinul pentru 
mobilitatea pieței de muncă, activitatea 
independentă și mobilitatea 
transfrontalieră, prin creșterea siguranței 
lucrătorilor aflați în tranziție între 
locurile de muncă;

Or. en

Amendamentul 87
Sergio Gutiérrez Prieto
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. amintește că decalajul dintre statele 
membre în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă și indicatorii sociali se 
accentuează; subliniază că statele membre 
care au piețe ale muncii relativ 
nesegmentate, sisteme solide de asistență 
socială și o capacitate de a adapta temporar 
programul de lucru și alte condiții de 
muncă flexibile (flexibilitate internă) s-au 
dovedit a fi mai rezistente în fața 
consecințelor sociale și asupra ocupării 
forței de muncă ale crizei;

16. amintește că decalajul dintre statele 
membre în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă și indicatorii sociali se 
accentuează; subliniază că statele membre 
care au piețe ale muncii relativ 
nesegmentate, sisteme solide de asistență 
socială și o capacitate de a adapta temporar 
programul de lucru și alte condiții de 
muncă flexibile (flexibilitate internă), 
precum și practici robuste de negociere 
colectivă, s-au dovedit a fi mai rezistente în 
fața consecințelor sociale și asupra ocupării 
forței de muncă ale crizei;

Or. en

Amendamentul 88
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. amintește că decalajul dintre statele 
membre în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă și indicatorii sociali se 
accentuează; subliniază că statele membre 
care au piețe ale muncii relativ 
nesegmentate, sisteme solide de asistență 
socială și o capacitate de a adapta temporar
programul de lucru și alte condiții de 
muncă flexibile (flexibilitate internă) s-au 
dovedit a fi mai rezistente în fața 
consecințelor sociale și asupra ocupării 
forței de muncă ale crizei;

16. amintește că decalajul dintre statele 
membre în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă și indicatorii sociali se 
accentuează; semnalează faptul că statele 
membre care au piețe ale muncii relativ 
nesegmentate, sisteme solide de asistență 
socială și o capacitate de a adapta temporar 
programul de lucru și alte condiții de 
muncă flexibile (flexibilitate internă), 
precum și practici robuste de negociere 
colectivă, s-au dovedit a fi mai rezistente în 
fața consecințelor sociale și asupra ocupării 
forței de muncă ale crizei.

Or. en
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Amendamentul 89
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. avertizează că măsurile de austeritate 
nu ar trebui să compromită calitatea 
locurilor de muncă și nici standardele de 
protecție socială și de sănătate și siguranță;

18. avertizează că măsurile de austeritate 
nu ar trebui să compromită calitatea 
locurilor de muncă și nici standardele de 
protecție socială și de sănătate și siguranță;
încurajează statele membre să promoveze 
identificarea întreprinderilor și a IMM-
urilor care depun eforturi pentru a dovedi 
un plus de „moralitate socială” pe lângă 
obligațiile juridice minime.

Or. en

Amendamentul 90
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. avertizează că măsurile de austeritate 
nu ar trebui să compromită calitatea 
locurilor de muncă și nici standardele de 
protecție socială și de sănătate și siguranță;

18. avertizează că măsurile de austeritate 
compromit calitatea locurilor de muncă și 
standardele de protecție socială și de 
sănătate și siguranță;

Or. en

Amendamentul 91
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. avertizează că măsurile de austeritate 18. avertizează că așa-zisele măsuri de 
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nu ar trebui să compromită calitatea 
locurilor de muncă și nici standardele de 
protecție socială și de sănătate și siguranță;

austeritate compromit calitatea locurilor de 
muncă și standardele de protecție socială și 
de sănătate și siguranță;

Or. en

Amendamentul 92
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită statele membre să aplice 
măsuri de prevenire în domeniul sănătății 
încă din copilărie, într-o perspectivă a 
învățării pe toată durata vieții, pentru a 
garanta o stare bună de sănătate a 
oamenilor pe durata vieții lor 
profesionale;

Or. en

Amendamentul 93
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază rolul-cheie al educației și 
formării în realizarea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020;

19. subliniază rolul-cheie al educației și 
formării în realizarea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020; subliniază 
importanța menținerii tinerilor în sistemul 
de învățământ, în scopul de a reduce 
numărul persoanelor care nu sunt 
încadrate profesional și nu urmează un 
program de educație și formare (categoria 
NEET); 

Or. en
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Amendamentul 94
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită statelor membre ca, în timp ce 
urmăresc consolidarea fiscală, să garanteze
investiții eficiente în educație și formare;

20. solicită statelor membre ca, în timp ce 
urmăresc consolidarea fiscală, să asigure
investiții eficiente în educație, învățare pe 
tot parcursul vieții și formare;

Or. en

Amendamentul 95
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită statelor membre ca, în timp ce 
urmăresc consolidarea fiscală, să 
garanteze investiții eficiente în educație și 
formare;

20. solicită statelor membre să garanteze 
investiții eficiente în educație și formare;

Or. en

Amendamentul 96
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită statelor membre ca, în timp ce 
urmăresc consolidarea fiscală, să garanteze
investiții eficiente în educație și formare;

20. solicită statelor membre ca, în timp ce 
urmăresc consolidarea fiscală durabilă, 
favorabilă creșterii și diferențiată, să
asigure investiții eficiente și suficiente în 
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educație și formare;

Or. en

Amendamentul 97
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită statelor membre ca, în timp ce 
urmăresc consolidarea fiscală, să garanteze
investiții eficiente în educație și formare;

20. solicită statelor membre ca, în timp ce 
urmăresc consolidarea fiscală, să se 
angajeze în direcția intensificării
investițiilor în educație și formare;

Or. en

Amendamentul 98
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită statelor membre ca, în timp ce 
urmăresc consolidarea fiscală, să garanteze 
investiții eficiente în educație și formare;

20. solicită statelor membre ca, în timp ce 
urmăresc consolidarea fiscală, să garanteze 
investiții eficiente în educație și formare; 
subliniază faptul că, în pofida 
constrângerilor bugetare aplicate în mai 
multe state membre, o reducere a 
alocărilor destinate acestor investiții 
necesare și productive împiedică ieșirea 
din criză și reduce competitivitatea 
economiilor acestora;

Or. en

Amendamentul 99
Stephen Hughes
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită statelor membre ca, în timp ce 
urmăresc consolidarea fiscală, să
garanteze investiții eficiente în educație și 
formare;

20. solicită statelor membre să se angajeze 
în direcția intensificării investițiilor în 
educație și formare;

Or. en

Amendamentul 100
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită Comisia să aibă în vedere și să 
promoveze reformele necesare pentru a 
exclude din țintele de deficit stabilite în 
normele UE investițiile productive precum 
cele realizate în educație și în cercetare și 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 101
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită statele membre să includă în 
măsurile luate în cadrul semestrului 
european mecanismele aferente 
programelor europene de schimb în 
domeniul educației, formării, tineretului 
și sportului;
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Or. en

Amendamentul 102
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută faptul că Analiza anuală a 
creșterii pe 2013 abordează sărăcia și 
excluziunea socială și tratează consecințele 
sociale ale crizei; solicită Comisiei să 
sublinieze aceste măsuri în recomandările 
specifice fiecărei țări și, în special, să 
combată sărăcia personalelor încadrate în 
muncă, sărăcia în rândul persoanelor cu 
legături limitate sau fără legături cu piața 
muncii și sărăcia în rândul persoanelor în 
vârstă; solicită Consiliului European să 
aprobe această orientare ca prioritate;

22. ia act de faptul că Analiza anuală a 
creșterii pe 2013 abordează sărăcia și 
excluziunea socială și tratează consecințele 
sociale ale crizei; solicită Comisiei să 
sublinieze aceste măsuri în recomandările 
specifice fiecărei țări și, în special, să 
combată sărăcia personalelor încadrate în 
muncă, sărăcia în rândul persoanelor cu 
legături limitate sau fără legături cu piața 
muncii și sărăcia în rândul persoanelor în 
vârstă; solicită Consiliului European să 
aprobe această orientare ca prioritate;

Or. en

Amendamentul 103
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că politicile fiscale trebuie 
să aibă drept obiectiv principal utilizarea 
resurselor statelor membre în investiții 
productive și în generatori de locuri de 
muncă, îndeosebi în agricultură și 
industrie, în sprijin specific în favoarea 
întreprinderilor exportatoare inovatoare, 
o distribuție mai echitabilă a veniturilor și 
a eforturilor, precum și eliminarea 
privilegiilor fiscale acordate marilor 
grupuri economice;
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Or. en

Amendamentul 104
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de necesitatea de a continua
programele de consolidare fiscală pentru a 
garanta sustenabilitatea finanțelor 
publice, dar avertizează cu privire la 
efectele negative pe termen scurt asupra 
creșterii economice și ocupării forței de 
muncă, în special în statele aflate în 
recesiune sau cu rate marginale de creștere 
economică;

24. ia act de faptul că programele de 
consolidare fiscală au efecte negative pe 
termen scurt asupra creșterii economice și 
ocupării forței de muncă, în special în 
statele aflate în recesiune sau cu rate 
marginale de creștere economică;

Or. en

Amendamentul 105
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de necesitatea de a continua
programele de consolidare fiscală pentru a 
garanta sustenabilitatea finanțelor 
publice, dar avertizează cu privire la 
efectele negative pe termen scurt asupra 
creșterii economice și ocupării forței de 
muncă, în special în statele aflate în 
recesiune sau cu rate marginale de creștere 
economică;

24. subliniază faptul că impactul 
programelor de consolidare fiscală ar 
trebui evaluat critic în raport cu impactul 
lor asupra efectelor pe termen scurt
asupra creșterii economice și ocupării 
forței de muncă, în special în statele aflate 
în recesiune sau cu rate marginale de 
creștere economică; invită Comisia și 
Consiliul European să promoveze 
investițiile necesare realizării Strategiei 
Europa 2020 și să aplice în totalitate 
principiul flexibilității în perioade de 
recesiune economică prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 și în 
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Regulamentul (UE) nr. 1177/2011 al 
Consiliului;

Or. en

Amendamentul 106
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de necesitatea de a continua
programele de consolidare fiscală pentru a 
garanta sustenabilitatea finanțelor 
publice, dar avertizează cu privire la 
efectele negative pe termen scurt asupra 
creșterii economice și ocupării forței de 
muncă, în special în statele aflate în 
recesiune sau cu rate marginale de creștere 
economică;

24. ia act de faptul că programele de 
consolidare fiscală acută și rapidă au 
efecte negative pe termen scurt asupra 
creșterii economice și ocupării forței de 
muncă, în special în statele aflate în 
recesiune sau cu rate marginale de creștere 
economică;

Or. en

Amendamentul 107
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de necesitatea de a continua 
programele de consolidare fiscală pentru a 
garanta sustenabilitatea finanțelor publice, 
dar avertizează cu privire la efectele 
negative pe termen scurt asupra creșterii 
economice și ocupării forței de muncă, în 
special în statele aflate în recesiune sau cu 
rate marginale de creștere economică;

24. ia act de necesitatea de a continua 
programele de consolidare fiscală pentru a 
garanta sustenabilitatea finanțelor publice, 
dar avertizează cu privire la efectele 
negative pe termen scurt asupra creșterii 
economice și ocupării forței de muncă și la 
declinul standardelor sociale, în special în 
statele aflate în recesiune sau cu rate 
marginale de creștere economică;

Or. en
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Amendamentul 108
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de necesitatea de a continua
programele de consolidare fiscală pentru a 
garanta sustenabilitatea finanțelor 
publice, dar avertizează cu privire la 
efectele negative pe termen scurt asupra 
creșterii economice și ocupării forței de 
muncă, în special în statele aflate în 
recesiune sau cu rate marginale de creștere 
economică;

24. ia act de faptul că programele de 
consolidare fiscală au efecte negative pe 
termen scurt asupra creșterii economice și 
ocupării forței de muncă, în special în 
statele aflate în recesiune sau cu rate 
marginale de creștere economică;

Or. en

Amendamentul 109
Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de necesitatea de a continua 
programele de consolidare fiscală pentru a 
garanta sustenabilitatea finanțelor publice, 
dar avertizează cu privire la efectele 
negative pe termen scurt asupra creșterii 
economice și ocupării forței de muncă, în 
special în statele aflate în recesiune sau cu 
rate marginale de creștere economică;

24. ia act de necesitatea de a continua 
programele de consolidare fiscală pentru a 
garanta sustenabilitatea finanțelor publice, 
dar avertizează cu privire la efectele 
negative pe termen scurt, mediu și lung
asupra creșterii economice și ocupării 
forței de muncă, în special în statele aflate 
în recesiune sau cu rate marginale de 
creștere economică;

Or. en

Amendamentul 110
Sergio Gutiérrez Prieto
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. atrage atenția asupra faptului că un 
număr mare de organizații internaționale, 
printre care FMI, avertizează Comisia 
Europeană asupra unei erori în ceea ce 
privește multiplicatorii săi fiscali care 
subestimează în mod sistematic efectul 
unei consolidări fiscale asupra creșterii 
economice și a creării de locuri de 
muncă; îndeamnă Comisia să revizuiască 
acești multiplicatori deoarece 
recomandările politice bazate pe aceștia 
compromit în mod grav creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă 
în multe state membre;

Or. en

Amendamentul 111
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. este de părere că trebuie continuată
consolidarea fiscală în mod proporțional și 
favorabil creșterii economice și că ritmul 
consolidării trebuie diferențiat între state în 
funcție de spațiul lor fiscal, pentru a atinge 
echilibrul adecvat între eventualele efecte
negative asupra creșterii economice și 
ocupării forței de muncă și riscurile 
prezentate pentru sustenabilitatea datoriei;

25. este de părere că trebuie urmărită
consolidarea fiscală în mod proporționat și 
favorabil creșterii economice și că ritmul 
consolidării trebuie diferențiat între state în 
funcție de spațiul lor fiscal, pentru a evita
efectele negative asupra creșterii 
economice și ocupării forței de muncă 
garantând în același timp sustenabilitatea 
datoriei pe termen mediu și lung;

Or. en
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Amendamentul 112
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. este de părere că trebuie continuată 
consolidarea fiscală în mod proporțional și 
favorabil creșterii economice și că ritmul 
consolidării trebuie diferențiat între state în 
funcție de spațiul lor fiscal, pentru a atinge 
echilibrul adecvat între eventualele efecte 
negative asupra creșterii economice și 
ocupării forței de muncă și riscurile 
prezentate pentru sustenabilitatea datoriei;

25. este de părere că trebuie continuată 
consolidarea fiscală în mod proporțional și 
favorabil creșterii economice și că ritmul 
consolidării trebuie diferențiat între state în 
funcție de spațiul lor fiscal, pentru a atinge 
echilibrul adecvat între eventualele efecte 
negative asupra creșterii economice și 
ocupării forței de muncă și riscurile 
prezentate pentru sustenabilitatea datoriei; 
invită Comisia să țină seama de faptul că 
o eșalonare în timp și o temporizare a 
consolidării fiscale sunt posibile cu 
respectarea corespunzătoare a actualelor 
norme fiscale ale UE; întrucât printr-o 
consolidare fiscală mai echilibrată cu 0,5 
puncte din PIB, în conformitate cu 
tratatele și cu pactul fiscal, s-ar obține, 
numai pentru 2013, o marjă concretă de 
manevră de peste 85 de miliarde de euro 
necesari finanțării unei strategii 
ambițioase în materie de creștere și de 
creare de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 113
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. este de părere că trebuie continuată 
consolidarea fiscală în mod proporțional 
și favorabil creșterii economice și că 
ritmul consolidării trebuie diferențiat 
între state în funcție de spațiul lor fiscal, 

25. este de părere că strategia de 
consolidare fiscală a împins numeroase 
state membre înapoi în recesiune și, prin 
efectele sale retroactive negative, s-a 
dovedit contraproductivă și incapabilă să 
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pentru a atinge echilibrul adecvat între 
eventualele efecte negative asupra
creșterii economice și ocupării forței de 
muncă și riscurile prezentate pentru 
sustenabilitatea datoriei;

păstreze sub control ratele datoriei 
publice; invită Comisia, BCE și Consiliul 
să pună în aplicare un moratoriu 
temporar, dar imediat, cu privire la noile 
măsuri de austeritate, urmat de o revizuire 
fundamentală a țintelor de deficit, astfel 
încât să adapteze ritmul consolidării în 
funcție de starea economiei reale;

Or. en

Amendamentul 114
Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. este de părere că trebuie continuată 
consolidarea fiscală în mod proporțional și 
favorabil creșterii economice și că ritmul 
consolidării trebuie diferențiat între state în 
funcție de spațiul lor fiscal, pentru a atinge 
echilibrul adecvat între eventualele efecte 
negative asupra creșterii economice și 
ocupării forței de muncă și riscurile 
prezentate pentru sustenabilitatea datoriei;

25. este de părere că trebuie continuată 
consolidarea fiscală în mod proporționat și 
favorabil creșterii economice și că ritmul 
consolidării trebuie diferențiat între state în 
funcție de spațiul lor fiscal și de spațiul 
economiei europene extinse, pentru a 
atinge echilibrul adecvat între eventualele 
efecte negative asupra creșterii economice 
și ocupării forței de muncă și riscurile 
prezentate pentru sustenabilitatea datoriei;

Or. en

Amendamentul 115
Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită Comisia Europeană să își 
recalibreze modelele privind impactul 
efectului multiplicator al reducerilor 
fiscale asupra bugetelor statelor membre, 
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în concordanță cu recentele revizuiri 
efectuate de FMI;

Or. en

Amendamentul 116
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Consiliului European să 
garanteze coerența diferitelor priorități din 
cadrul orientării sale privind politicile, 
astfel încât consolidarea fiscală să nu 
compromită potențialul de creștere 
economică și de creare de locuri de muncă, 
să nu crească nivelul sărăciei și al 
excluziunii sociale sau să nu împiedice 
furnizarea unor servicii publice de calitate; 
consideră că principala prioritate trebuie să 
fie implementarea de măsuri integrate de 
reformă și de investiții care promovează 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă, garantând în același timp 
sustenabilitatea finanțelor publice;

26. solicită Consiliului European să 
garanteze coerența diferitelor priorități din 
cadrul orientării sale privind politicile, 
astfel încât consolidarea fiscală să nu 
compromită potențialul de creștere 
economică durabilă și de creare de locuri 
de muncă, să nu crească nivelul sărăciei și 
al excluziunii sociale sau să nu împiedice 
furnizarea unor servicii publice de calitate; 
consideră că principala prioritate trebuie să 
fie implementarea de măsuri integrate de 
reformă și de investiții care promovează 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă, garantând în același timp 
sustenabilitatea finanțelor publice;

Or. en

Amendamentul 117
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Consiliului European să 
garanteze coerența diferitelor priorități din 
cadrul orientării sale privind politicile, 
astfel încât consolidarea fiscală să nu 
compromită potențialul de creștere 

26. solicită Consiliului European să 
garanteze coerența diferitelor priorități din 
cadrul orientării sale privind politicile, 
astfel încât să nu se compromită potențialul 
de creștere economică și de creare de locuri 
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economică și de creare de locuri de muncă, 
să nu crească nivelul sărăciei și al 
excluziunii sociale sau să nu împiedice 
furnizarea unor servicii publice de calitate; 
consideră că principala prioritate trebuie să 
fie implementarea de măsuri integrate de 
reformă și de investiții care promovează 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă, garantând în același timp 
sustenabilitatea finanțelor publice;

de muncă, să nu crească nivelul sărăciei și 
al excluziunii sociale sau să nu împiedice 
furnizarea unor servicii publice de calitate; 
consideră că principala prioritate trebuie să 
fie implementarea de măsuri integrate de 
reformă și de investiții care promovează 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă, garantând în același timp 
sustenabilitatea finanțelor publice;

Or. en

Amendamentul 118
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Consiliului European să 
garanteze coerența diferitelor priorități din 
cadrul orientării sale privind politicile, 
astfel încât consolidarea fiscală să nu 
compromită potențialul de creștere 
economică și de creare de locuri de muncă, 
să nu crească nivelul sărăciei și al 
excluziunii sociale sau să nu împiedice 
furnizarea unor servicii publice de calitate; 
consideră că principala prioritate trebuie să 
fie implementarea de măsuri integrate de 
reformă și de investiții care promovează 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă, garantând în același timp 
sustenabilitatea finanțelor publice;

26. solicită Consiliului European să 
garanteze coerența diferitelor priorități din 
cadrul orientării sale privind politicile, 
astfel încât să nu se compromită potențialul 
de creștere economică și de creare de locuri 
de muncă, să nu crească nivelul sărăciei și 
al excluziunii sociale sau să nu se
împiedice furnizarea unor servicii publice 
de calitate; consideră că principala 
prioritate trebuie să fie implementarea de 
măsuri integrate de reformă și de investiții 
care promovează creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă, garantând în 
același timp sustenabilitatea finanțelor 
publice;

Or. en

Amendamentul 119
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Consiliului European să 
garanteze coerența diferitelor priorități din 
cadrul orientării sale privind politicile, 
astfel încât consolidarea fiscală să nu 
compromită potențialul de creștere 
economică și de creare de locuri de muncă, 
să nu crească nivelul sărăciei și al 
excluziunii sociale sau să nu împiedice 
furnizarea unor servicii publice de 
calitate; consideră că principala prioritate 
trebuie să fie implementarea de măsuri
integrate de reformă și de investiții care 
promovează creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă, garantând în 
același timp sustenabilitatea finanțelor 
publice;

26. solicită Consiliului European să 
garanteze coerența diferitelor priorități din 
cadrul orientării sale privind politicile, 
astfel încât consolidarea fiscală să nu 
compromită potențialul de creștere 
economică și de creare de locuri de muncă, 
să nu crească nivelul sărăciei și al 
excluziunii sociale sau să nu împiedice 
accesul universal la servicii publice de 
calitate; consideră că principala prioritate 
trebuie să fie implementarea unei reforme
integrate;

Or. en

Amendamentul 120
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Consiliul European, în 
eventualitatea în care acesta subscrie 
primei priorități enunțate în Analiza 
anuală a creșterii, „consolidare fiscală 
diferențiată favorabilă creșterii”, pentru a 
explica în mod precis modul în care 
aceasta poate fi pusă în aplicare 
respectând în totalitate obiectivul creșterii 
coeziunii sociale și al combaterii sărăciei 
descris în cea de-a patra prioritate a sa, 
„combaterea șomajului și a consecințelor 
sociale ale crizei”;

Or. en
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Amendamentul 121
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. invită Comisia să includă în tabloul 
de bord indicatori sociali pentru 
corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice cum ar fi inegalitățile în 
materie de venituri și participarea în 
cadrul pieței muncii;

Or. en

Amendamentul 122
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază necesitatea de a obține un 
echilibru corect între măsurile de 
consolidare bugetară și măsurile 
economice, pe de o parte, și măsurile 
privind politica socială, creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, pe 
de altă parte;

27. subliniază necesitatea de a obține o
coerență deplină între măsurile de 
consolidare bugetară și măsurile 
economice, pe de o parte, și măsurile 
privind politica socială, creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, pe 
de altă parte;

Or. en

Amendamentul 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. avertizează asupra faptului că 
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eforturile de ajustare nu sunt distribuite 
uniform între țările cu deficit și cele cu 
excedent; subliniază faptul că, în timp ce 
țărilor cu deficit li se cere să pună în 
practică o devalorizare internă prin 
reducerea salariilor și, astfel, a cererii 
interne, nu se cer aceleași eforturi, în sens 
invers, din partea țărilor cu excedent; 
constată că țările cu surplus dispun de o 
marjă de manevră care ar trebui utilizată; 
îndeamnă aceste țări să implementeze o 
politică fiscală expansionistă necesară și 
să întreprindă și alte măsuri necesare 
pentru a crește salariul nominal de bază 
în raport cu majorarea prețurilor, pentru 
a încuraja cererea internă și a promova o 
creștere a cererii externe a țărilor cu 
deficit;

Or. en

Amendamentul 124
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. semnalează faptul că, pentru a 
asigura o competitivitate sporită, multe 
state membre au pus accentul pe ajustări 
excesive ale costurilor salariale unitare 
prin reduceri salariale având drept 
rezultat o erodare majoră a puterii de 
cumpărare a unui număr ridicat de 
lucrători europeni;

Or. en

Amendamentul 125
Sergio Gutiérrez Prieto
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Propunere de rezoluție
Punctul 27 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27c. îndeamnă țările din zona euro să 
dezvolte instrumentele necesare pentru a-
și gestiona competitivitatea; subliniază că 
aceste eforturi necesită o coordonare la 
nivel european pentru a evita cele două 
situații la fel de rele: strategiile 
protecționiste (de tip „beggar-thy-
neighbour”) și spiralele excesive salarii-
prețuri;

Or. en

Amendamentul 126
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 27 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27d. solicită Comisiei să instituie 
mecanismele necesare pentru a 
supraveghea și a garanta că statele 
membre îndeplinesc recomandările 
introduse în semestrul european și în 
programul național de reformă; regretă 
faptul că nu s-a făcut acest lucru și în 
semestrele anterioare;

Or. en

Amendamentul 127
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 28
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. își manifestă îngrijorarea față de
faptul că Parlamentul European și 
parlamentele naționale continuă să joace un 
rol limitat în cadrul semestrului european; 
subliniază că orientarea privind politicile 
din cadrul Analizei anuale a creșterii 
inițiată de Comisie și care urmează să fie 
aprobată de Consiliul European duce lipsă 
de implicare parlamentară și, deci, nu 
dispune de legitimitate democratică;

28. regretă faptul că Parlamentul European 
și parlamentele naționale continuă să joace 
un rol limitat în cadrul semestrului 
european; subliniază că orientarea privind 
politicile din cadrul Analizei anuale a 
creșterii inițiată de Comisie și care 
urmează să fie aprobată de Consiliul 
European duce lipsă de implicare 
parlamentară și, deci, nu dispune de 
legitimitate democratică;

Or. en

Amendamentul 128
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. își manifestă îngrijorarea față de faptul 
că Parlamentul European și parlamentele 
naționale continuă să joace un rol limitat în 
cadrul semestrului european; subliniază că 
orientarea privind politicile din cadrul 
Analizei anuale a creșterii inițiată de 
Comisie și care urmează să fie aprobată de 
Consiliul European duce lipsă de implicare 
parlamentară și, deci, nu dispune de 
legitimitate democratică;

28. își manifestă îngrijorarea față de faptul 
că Parlamentul European, parlamentele 
naționale, partenerii sociali și societatea 
civilă continuă să joace un rol limitat în 
cadrul semestrului european; subliniază că 
orientarea privind politicile din cadrul 
Analizei anuale a creșterii inițiată de 
Comisie și care urmează să fie aprobată de 
Consiliul European duce lipsă de implicare 
parlamentară și civilă și, deci, nu dispune 
de legitimitate democratică;

Or. en

Amendamentul 129
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. solicită Comisiei să ceară statelor 
membre să garanteze transparența 
maximă în elaborarea planurilor 
naționale de reformă, precum și o 
implicare amplă a parlamentelor 
naționale și a agenților sociali în acest 
proces;

Or. en

Amendamentul 130
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază că Europa are nevoie de 
un cadru macroeconomic care să sprijine 
o dezvoltare durabilă, precum și de 
îmbunătățirea ocupării forței de muncă și 
a coeziunii sociale; consideră că politicile 
fiscale și monetare în UE au avut un 
impact negativ asupra creșterii economice 
și a ocupării forței de muncă și 
reamintește faptul că politica monetară ar 
trebui să contribuie la consolidarea 
redresării economice și la combaterea 
șomajului, având în vedere pierderea 
imediată a mii de locuri de muncă în UE, 
și la crearea de locuri de muncă de 
calitate cu drepturi adecvate;

Or. en

Amendamentul 131
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. amintește că pentru consolidarea unei 
creșteri economice generatoare de locuri de 
muncă sunt necesare politici de ocupare a 
forței de muncă ce generează condiții 
favorabile pentru crearea de locuri de 
muncă, facilitează tranzițiile pozitive de la 
un loc de muncă la altul și de la șomaj la 
încadrarea în muncă, cresc oferta de forță 
de muncă și îmbunătățesc concordanța ei 
geografică și concordanța competențelor cu 
nevoile de pe piața muncii;

30. amintește că pentru consolidarea unei 
creșteri economice generatoare de locuri de 
muncă sunt necesare politici de ocupare a 
forței de muncă ce generează condiții 
favorabile pentru crearea de locuri de 
muncă, facilitează tranzițiile pozitive de la 
un loc de muncă la altul și de la șomaj la 
încadrarea în muncă, redistribuie volumul 
de muncă și îmbunătățesc concordanța ei 
geografică și concordanța competențelor cu 
nevoile de pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 132
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază nevoia de reforme în cadrul 
pieței muncii pentru a crește 
productivitatea și eficacitatea forței de 
muncă cu scopul de a îmbunătăți 
competitivitatea economiei UE și de a 
garanta creșterea economică durabilă și 
crearea de locuri de muncă; consideră că 
reformele în cadrul piețelor muncii ar 
trebui puse în aplicare astfel încât să fie 
promovată calitatea locurilor de muncă;

31. subliniază nevoia de reforme în cadrul 
pieței muncii pentru a pune un accent 
puternic pe promovarea calității în 
muncă, pe o mai bună securitate socială 
și incluziune socială, pe consolidarea 
drepturilor existente ale lucrătorilor și 
introducerea de drepturi noi, pe 
promovarea sănătății și siguranței la locul 
de muncă, pe o mai bună gestionare a 
riscului social și pe concilierea vieții 
profesionale cu cea neprofesională;

Or. en

Amendamentul 133
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază nevoia de reforme în cadrul 
pieței muncii pentru a crește 
productivitatea și eficacitatea forței de 
muncă cu scopul de a îmbunătăți 
competitivitatea economiei UE și de a 
garanta creșterea economică durabilă și 
crearea de locuri de muncă; consideră că 
reformele în cadrul piețelor muncii ar 
trebui puse în aplicare astfel încât să fie 
promovată calitatea locurilor de muncă;

31. subliniază nevoia de reforme în cadrul 
pieței muncii pentru a crește 
productivitatea și eficacitatea forței de 
muncă cu scopul de a îmbunătăți 
competitivitatea economiei UE și de a 
permite creșterea economică durabilă și 
crearea de locuri de muncă; consideră că 
reformele în cadrul piețelor muncii ar 
trebui puse în aplicare astfel încât să fie 
promovată calitatea locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază nevoia de reforme în cadrul 
pieței muncii pentru a crește 
productivitatea și eficacitatea forței de 
muncă cu scopul de a îmbunătăți 
competitivitatea economiei UE și de a 
garanta creșterea economică durabilă și 
crearea de locuri de muncă; consideră că 
reformele în cadrul piețelor muncii ar 
trebui puse în aplicare astfel încât să fie 
promovată calitatea locurilor de muncă;

31. subliniază nevoia de reforme în cadrul 
pieței muncii pentru a crește 
productivitatea și eficacitatea forței de 
muncă cu scopul de a îmbunătăți 
competitivitatea economiei UE și de a 
garanta creșterea economică durabilă și 
crearea de locuri de muncă, respectând 
atât litera și spiritul acquis-ului social 
european, cât și principiile sale; consideră 
că reformele în cadrul piețelor muncii ar 
trebui puse în aplicare astfel încât să fie 
promovată calitatea locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 135
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază nevoia de reforme în cadrul 
pieței muncii pentru a crește 
productivitatea și eficacitatea forței de 
muncă cu scopul de a îmbunătăți 
competitivitatea economiei UE și de a 
garanta creșterea economică durabilă și 
crearea de locuri de muncă; consideră că 
reformele în cadrul piețelor muncii ar 
trebui puse în aplicare astfel încât să fie 
promovată calitatea locurilor de muncă;

31. subliniază nevoia de reforme în cadrul 
pieței muncii pentru a crește 
productivitatea și eficacitatea forței de 
muncă cu scopul de a îmbunătăți 
competitivitatea economiei UE și de a 
garanta creșterea economică durabilă și 
crearea de locuri de muncă, respectând cu 
strictețe atât litera și spiritul acquis-ului 
social european, cât și principiile sale; 
consideră că reformele în cadrul piețelor
muncii ar trebui puse în aplicare astfel 
încât să fie promovată calitatea locurilor de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 136
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. sugerează ca statele membre să reducă 
impozitele percepute muncii atunci când 
condițiile fiscale permit așa ceva, în 
special în ceea ce privește lucrătorii cu 
salarii mici și cu nivel scăzut de calificare 
și grupurile vulnerabile; consideră că 
reducerile temporare bine orientate 
privind contribuțiile la fondul asigurărilor 
sociale sau programele de subvenții 
pentru locurile de muncă acordate 
persoanelor nou-recrutate, în special în 
ceea ce privește persoanele cu nivel scăzut 
de calificare sau fără loc de muncă pe 
termen lung, reprezintă stimulente eficace 
de promovare a creării de locuri de 
muncă;

eliminat

Or. en



PE502.062v01-00 72/100 AM\922362RO.doc

RO

Amendamentul 137
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază că măsurile de 
consolidare a securității prin eliminarea
treptată a formelor de angajare precare și 
a relațiilor contractuale atipice aferente 
acestor forme nesigure de angajare ar 
trebui să fie lansate cu fermitate de către 
statele membre, pentru a limita și a 
reduce formele de angajare atipice, al 
căror abuz ar trebui sancționat; prin 
urmare, statele membre trebuie să 
introducă o combinație de contracte de 
muncă sigure și fiabile, politici active și 
integrative privind piața forței de muncă, 
învățarea de-a lungul vieții eficientă, 
sisteme de securitate socială de înaltă 
calitate pentru a oferi securitate 
tranzițiilor profesionale, corelate cu 
drepturi clare pentru șomerii care au 
drept la prestații adecvate, și măsuri 
adaptate pentru găsirea unui loc de 
muncă de calitate sau pentru a urma un 
program de formare și, dacă este necesar, 
actualizarea aptitudinilor și a 
competențelor lor;

Or. en

Amendamentul 138
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază nevoia de a realiza reformele 33. subliniază nevoia de a realiza reformele 
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necesare pentru a garanta sustenabilitatea 
sistemelor de pensii; consideră că vârsta 
de pensionare ar trebui să fie legată de 
evoluția speranței de viață, dar amintește 
că încă se mai poate crește vârsta efectivă 
de pensionare fără a crește vârsta de 
pensionare obligatorie prin reducerea ieșirii 
anticipate de pe piața muncii; consideră că, 
dacă vârstele efective de pensionare vor 
crește cu succes, este necesar ca reformele 
privind sistemele de pensii să fie însoțite de 
politici care generează oportunități de 
ocupare a forței de muncă pentru a asigura 
accesul lucrătorilor mai în vârstă la 
învățarea pe tot parcursul vieții și care 
introduc planuri de beneficii fiscale care 
stimulează încadrarea în muncă pentru cât 
mult timp și sprijină îmbătrânirea activă și 
în condiții bune de sănătate;

necesare pentru a garanta sustenabilitatea 
sistemelor de pensii; amintește că se poate 
crește vârsta efectivă de pensionare fără a 
crește vârsta de pensionare obligatorie prin 
reducerea ieșirii anticipate de pe piața 
muncii; consideră că, dacă vârstele efective 
de pensionare vor crește cu succes, este 
necesar ca reformele privind sistemele de 
pensii să fie însoțite de politici care 
generează oportunități de ocupare a forței 
de muncă pentru a asigura accesul 
lucrătorilor mai în vârstă la învățarea pe tot 
parcursul vieții și care introduc planuri de 
beneficii fiscale care stimulează încadrarea 
în muncă pentru cât mult timp și sprijină 
îmbătrânirea activă și în condiții bune de 
sănătate;

Or. en

Amendamentul 139
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază nevoia de a realiza reformele 
necesare pentru a garanta sustenabilitatea 
sistemelor de pensii; consideră că vârsta de 
pensionare ar trebui să fie legată de
evoluția speranței de viață, dar amintește că 
încă se mai poate crește vârsta efectivă de 
pensionare fără a crește vârsta de 
pensionare obligatorie prin reducerea ieșirii 
anticipate de pe piața muncii; consideră că, 
dacă vârstele efective de pensionare vor 
crește cu succes, este necesar ca reformele 
privind sistemele de pensii să fie însoțite 
de politici care generează oportunități de 
ocupare a forței de muncă pentru a asigura 
accesul lucrătorilor mai în vârstă la 
învățarea pe tot parcursul vieții și care 

33. subliniază nevoia de a realiza reformele 
necesare pentru a garanta sustenabilitatea 
sistemelor de pensii; consideră că vârsta de 
pensionare ar putea fi evaluată în raport 
cu evoluția speranței de viață sănătoasă, 
dar amintește că încă se mai poate crește 
vârsta efectivă de pensionare fără a crește 
vârsta de pensionare obligatorie prin 
reducerea ieșirii anticipate de pe piața 
muncii, în special prin îmbunătățirea 
condițiilor de muncă; consideră că, dacă 
vârstele efective de pensionare vor crește 
cu succes, este necesar ca reformele să
genereze în primul rând oportunități de 
ocupare a forței de muncă pentru a asigura 
accesul lucrătorilor mai în vârstă la 
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introduc planuri de beneficii fiscale care 
stimulează încadrarea în muncă pentru cât 
mult timp și sprijină îmbătrânirea activă și 
în condiții bune de sănătate;

învățarea pe tot parcursul vieții și care 
introduc planuri de beneficii fiscale care 
stimulează încadrarea în muncă pentru cât 
mult timp și sprijină îmbătrânirea activă și 
în condiții bune de sănătate; 

Or. en

Amendamentul 140
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază nevoia de a realiza reformele 
necesare pentru a garanta sustenabilitatea 
sistemelor de pensii; consideră că vârsta 
de pensionare ar trebui să fie legată de 
evoluția speranței de viață, dar amintește 
că încă se mai poate crește vârsta efectivă 
de pensionare fără a crește vârsta de 
pensionare obligatorie prin reducerea 
ieșirii anticipate de pe piața muncii; 
consideră că, dacă vârstele efective de 
pensionare vor crește cu succes, este 
necesar ca reformele privind sistemele de 
pensii să fie însoțite de politici care 
generează oportunități de ocupare a forței 
de muncă pentru a asigura accesul 
lucrătorilor mai în vârstă la învățarea pe 
tot parcursul vieții și care introduc 
planuri de beneficii fiscale care 
stimulează încadrarea în muncă pentru 
cât mult timp și sprijină îmbătrânirea 
activă și în condiții bune de sănătate;

33. subliniază nevoia de a realiza reformele 
necesare pentru a garanta sustenabilitatea 
sistemelor de pensii, asigurând sisteme 
publice de securitate socială axate pe 
reforme echitabile care să permită o viață 
demnă;

Or. en

Amendamentul 141
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden
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Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază nevoia de a realiza reformele 
necesare pentru a garanta sustenabilitatea 
sistemelor de pensii; consideră că vârsta de 
pensionare ar trebui să fie legată de 
evoluția speranței de viață, dar amintește că 
încă se mai poate crește vârsta efectivă de 
pensionare fără a crește vârsta de 
pensionare obligatorie prin reducerea ieșirii 
anticipate de pe piața muncii; consideră că, 
dacă vârstele efective de pensionare vor
crește cu succes, este necesar ca reformele 
privind sistemele de pensii să fie însoțite de 
politici care generează oportunități de 
ocupare a forței de muncă pentru a asigura 
accesul lucrătorilor mai în vârstă la 
învățarea pe tot parcursul vieții și care 
introduc planuri de beneficii fiscale care 
stimulează încadrarea în muncă pentru cât 
mult timp și sprijină îmbătrânirea activă și 
în condiții bune de sănătate;

33. subliniază nevoia de a realiza reformele
necesare pentru a garanta sustenabilitatea 
sistemelor de pensii; consideră că vârsta de 
pensionare ar trebui să fie legată de 
evoluția speranței de viață, dar amintește că 
încă mai există o marjă de manevră 
pentru a crește vârsta efectivă de 
pensionare fără a crește vârsta de 
pensionare obligatorie prin reducerea ieșirii 
anticipate de pe piața muncii; consideră că, 
pentru a crește cu succes vârstele efective 
de pensionare, este necesar ca reformele 
privind sistemele de pensii să fie însoțite de 
politici care generează oportunități de 
ocupare a forței de muncă pentru a asigura 
accesul lucrătorilor mai în vârstă la 
învățarea pe tot parcursul vieții și care 
introduc planuri de beneficii fiscale care 
stimulează încadrarea în muncă pentru cât 
mult timp și sprijină îmbătrânirea activă și 
în condiții bune de sănătate;

Or. en

Amendamentul 142
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază nevoia de a realiza reformele 
necesare pentru a garanta sustenabilitatea 
sistemelor de pensii; consideră că vârsta de 
pensionare ar trebui să fie legată de 
evoluția speranței de viață, dar amintește că 
încă se mai poate crește vârsta efectivă de 
pensionare fără a crește vârsta de 
pensionare obligatorie prin reducerea ieșirii 
anticipate de pe piața muncii; consideră că, 

33. subliniază nevoia de a realiza reformele 
necesare pentru a garanta sustenabilitatea 
sistemelor de pensii; consideră că vârsta de 
pensionare ar trebui să fie legată de 
evoluția speranței de viață sănătoasă, dar 
amintește că încă mai există o marjă de 
manevră pentru a crește vârsta efectivă de 
pensionare fără a crește vârsta de 
pensionare obligatorie prin reducerea ieșirii 
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dacă vârstele efective de pensionare vor 
crește cu succes, este necesar ca reformele 
privind sistemele de pensii să fie însoțite de 
politici care generează oportunități de 
ocupare a forței de muncă pentru a asigura 
accesul lucrătorilor mai în vârstă la 
învățarea pe tot parcursul vieții și care 
introduc planuri de beneficii fiscale care 
stimulează încadrarea în muncă pentru cât 
mult timp și sprijină îmbătrânirea activă și 
în condiții bune de sănătate;

anticipate de pe piața muncii; consideră că, 
pentru a crește cu succes vârstele efective 
de pensionare, este necesar ca reformele 
privind sistemele de pensii, în special 
pentru a restricționa accesul la regimurile 
de pensionare anticipată și la alte 
posibilități de ieșire anticipată de pe piața 
forței de muncă, să fie însoțite de politici 
care generează oportunități de ocupare a 
forței de muncă pentru a asigura accesul 
lucrătorilor mai în vârstă la învățarea pe tot 
parcursul vieții, iar acestea trebuie să fie 
prevăzute în mod obligatoriu;

Or. en

Amendamentul 143
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. recomandă Comisiei să colaboreze cu 
statele membre pentru a se asigura că 
programele de austeritate nu împiedică 
adoptarea de măsuri generatoare de locuri 
de muncă și de politici de promovare a 
creșterii economice și că nu compromit 
protecția socială; îndeamnă statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor 
generatoare de creștere economică, precum 
educația, învățarea pe tot parcursul vieții, 
cercetarea și inovarea, și să garanteze în 
același timp eficiența acestor cheltuieli;

34. recomandă Comisiei să colaboreze cu 
statele membre pentru a se asigura că 
programele de austeritate nu împiedică 
adoptarea de măsuri generatoare de locuri 
de muncă și de politici de promovare a 
creșterii economice și că nu compromit 
protecția socială; îndeamnă statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor 
generatoare de creștere economică, precum 
educația, învățarea pe tot parcursul vieții, 
cercetarea și inovarea, eficiența 
energetică, și să garanteze în același timp 
eficiența acestor cheltuieli;

Or. en

Amendamentul 144
Milan Cabrnoch
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Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. salută atenția acordată, în cadrul 
priorităților Analizei anuale a creșterii 
pentru 2013, valorificării potențialului de 
creare de locuri de muncă al sectoarelor-
cheie precum economia verde, sănătatea și 
asistența socială și sectorul TIC; solicită 
Comisiei și statelor membre să sprijine 
inițiativele care facilitează dezvoltarea 
acestor sectoare cu potențial ridicat de 
ocupare a forței de muncă;

35. salută atenția acordată, în cadrul 
priorităților Analizei anuale a creșterii pe
2013, valorificării potențialului de creare 
de locuri de muncă al sectoarelor-cheie 
precum industriile inovatoare, serviciile, 
sănătatea și asistența socială și sectorul 
TIC; solicită Comisiei și statelor membre 
să sprijine inițiativele care facilitează 
dezvoltarea acestor sectoare cu potențial 
ridicat de ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 145
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. salută atenția acordată, în cadrul 
priorităților Analizei anuale a creșterii 
pentru 2013, valorificării potențialului de 
creare de locuri de muncă al sectoarelor-
cheie precum economia verde, sănătatea și 
asistența socială și sectorul TIC; solicită 
Comisiei și statelor membre să sprijine 
inițiativele care facilitează dezvoltarea 
acestor sectoare cu potențial ridicat de 
ocupare a forței de muncă;

35. salută atenția acordată, în cadrul 
priorităților Analizei anuale a creșterii pe
2013, valorificării potențialului de creare 
de locuri de muncă al sectoarelor-cheie 
precum economia verde, sănătatea și 
asistența socială (așa-numitul sector alb)
și sectorul TIC; solicită Comisiei și statelor 
membre să sprijine inițiativele care 
facilitează dezvoltarea acestor sectoare cu 
potențial ridicat de ocupare a forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 146
Sergio Gutiérrez Prieto
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Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. amintește că valorificarea deplină a 
potențialului de creare de locuri de muncă 
al acestor sectoare noi va necesita adaptare, 
în special în rândul lucrătorilor cu nivel 
scăzut de calificare și al lucrătorilor în 
vârstă, și noi competențe; solicită Comisiei 
și statelor membre să anticipeze nevoile de 
competențe din aceste sectoare și 
investițiile în educație și formare necesare 
pentru a asigura respectivele competențe;

36. potențialul de creare de locuri de 
muncă al acestor sectoare noi va necesita 
adaptare, în special în rândul lucrătorilor cu 
nivel scăzut de calificare și al lucrătorilor 
în vârstă, și noi competențe; solicită 
Comisiei și statelor membre nu doar să 
anticipeze nevoile de competențe din 
aceste sectoare, ci să și sporească
investițiile în educație și formare necesare 
pentru a asigura respectivele competențe;

Or. en

Amendamentul 147
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. amintește că valorificarea deplină a 
potențialului de creare de locuri de muncă 
al acestor sectoare noi va necesita adaptare, 
în special în rândul lucrătorilor cu nivel 
scăzut de calificare și al lucrătorilor în 
vârstă, și noi competențe; solicită Comisiei 
și statelor membre să anticipeze nevoile de 
competențe din aceste sectoare și 
investițiile în educație și formare necesare 
pentru a asigura respectivele competențe;

36. amintește că potențialul de creare de 
locuri de muncă al acestor sectoare noi va 
necesita adaptare, în special în rândul 
lucrătorilor cu nivel scăzut de calificare și 
al lucrătorilor în vârstă, și noi competențe; 
solicită Comisiei și statelor membre nu 
doar să anticipeze nevoile de competențe, 
ci să și sporească investițiile în educație și 
formare necesare pentru a asigura 
respectivele competențe

Or. en

Amendamentul 148
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 37
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. regretă că nu există absolut nicio 
mențiune privind demersuri de integrare a 
principiului egalității de gen în prioritățile 
Analizei anuale a creșterii pe 2013; este de 
părere că participarea semnificativă a 
femeilor la forța de muncă este esențială 
pentru realizarea obiectivelor principale ale 
Strategiei Europa 2020 privind rata 
ocupării forței de muncă; solicită Comisiei 
și statelor membre să adopte măsurile 
necesare pentru promovarea unei rate mai 
mari de ocupare a forței de muncă în 
rândul femeilor, precum programe de 
îngrijire și de îngrijire a copiilor accesibile, 
concedii de maternitate, de paternitate și de 
creștere a copilului adecvate și flexibilitate 
în ceea ce privește programele și locurile 
de lucru;

37. regretă că nu există absolut nicio 
mențiune privind demersuri de integrare a 
principiului egalității de gen în prioritățile 
Analizei anuale a creșterii pe 2013; este de 
părere că participarea semnificativă a 
femeilor la forța de muncă este esențială 
pentru realizarea obiectivelor principale ale 
Strategiei Europa 2020 privind rata 
ocupării forței de muncă; solicită Comisiei 
și statelor membre să adopte măsurile 
necesare pentru promovarea unei rate mai 
mari de ocupare a forței de muncă în 
rândul femeilor, precum programe de 
îngrijire și de îngrijire a copiilor accesibile, 
concedii de maternitate, de paternitate și de 
creștere a copilului adecvate;

Or. en

Amendamentul 149
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. solicită statelor membre să 
îmbunătățească mediul de afaceri, în 
special pentru IMM-uri, și solicită 
Comisiei și Consiliului European să își 
intensifice eforturile de îmbunătățire a 
pieței unice, de consolidare a economiei 
digitale și de axare pe reglementarea 
inteligentă pentru a reduce birocrația 
inutilă; salută Actul II privind piața unică 
și recomandă punerea sa în aplicare 
rapidă și completă;

38. solicită statelor membre să 
îmbunătățească mediul de afaceri, în 
special pentru IMM-uri, și solicită 
Comisiei și Consiliului European să își 
intensifice eforturile de îmbunătățire a 
pieței unice, de consolidare a economiei 
digitale și de axare pe reglementarea 
inteligentă pentru a reduce birocrația 
inutilă;

Or. en
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Amendamentul 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 38 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. invită Comisia să facă din 
guvernarea pieței unice o prioritate-cheie 
deoarece contribuie în mod substanțial la 
atingerea obiectivelor semestrului 
european, și anume, o creștere economică 
durabilă și ocuparea forței de muncă; este 
de părere că recomandările specifice 
fiecărei țări formulate de Comisie ar 
trebui în același timp să ofere statelor 
membre soluții mai practice pentru 
îmbunătățirea funcționării pieței unice, 
astfel încât să se creeze un sprijin public 
și un angajament politic mai puternice 
pentru a încuraja finalizarea pieței unice;

Or. en

Amendamentul 151
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. salută recunoașterea importanței 
accesului la finanțare pentru IMM-uri, 
întrucât acestea constituie piatra de temelie 
a ocupării forței de muncă și a creării de 
locuri de muncă în cadrul UE și au un 
potențial considerabil de combatere a 
șomajului în rândul tinerilor și a 
dezechilibrului de gen; îndeamnă statele 
membre să facă din accesul IMM-urilor la 
finanțare o prioritate absolută în cadrul 
planurilor lor naționale de creștere 

39. salută recunoașterea importanței 
accesului la finanțare pentru IMM-uri, 
întrucât acestea constituie piatra de temelie 
a ocupării forței de muncă și a creării de 
locuri de muncă în cadrul UE și au un 
potențial considerabil de combatere a 
șomajului în rândul tinerilor și a 
dezechilibrului de gen; îndeamnă statele 
membre să facă din accesul IMM-urilor la 
finanțare o prioritate absolută în cadrul 
planurilor lor naționale de creștere 



AM\922362RO.doc 81/100 PE502.062v01-00

RO

economică; economică; îndeamnă statele membre să 
asigure acces facil la fondurile europene 
dedicate în acest scop; 

Or. en

Amendamentul 152
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 40 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. invită Comisia Europeană să sprijine 
ferm antreprenoriatul social în contextul 
cadrului multianual 2014-2020, deoarece 
există un potențial ridicat evident pentru 
noi locuri de muncă și creștere 
inovatoare;

Or. en

Amendamentul 153
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. subliniază nevoia de a mobiliza pe 
deplin instrumentele și sprijinul financiar 
ale UE pentru a realiza obiectivele 
Strategiei Europa 2020; solicită statelor 
membre să utilizeze pe deplin fondurile 
structurale pentru sporirea capacității de 
inserție profesională și combaterea 
eficientă a șomajului structural și pe 
termen lung în rândul tinerilor;

41. îndeamnă Comisia să mobilizeze pe 
deplin instrumentele și sprijinul financiar 
ale UE pentru a realiza obiectivele 
Strategiei Europa 2020; solicită statelor 
membre să utilizeze pe deplin fondurile 
structurale pentru sporirea capacității de 
inserție profesională și combaterea 
eficientă a șomajului structural și pe 
termen lung în rândul tinerilor;

Or. en
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Amendamentul 154
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 41 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41a. solicită Comisiei să analizeze 
posibilitatea excluderii participării 
statelor membre la cofinanțarea 
fondurilor sau programelor UE, în cadrul 
„creșterii durabile” de la rubrica 1 din 
cadrul financiar multianual, de la 
calcularea deficitelor structurale definită 
în pachetul de două propuneri legislative;

Or. en

Amendamentul 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 41 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41b. îndeamnă Comisia să evidențieze și 
să trateze în detaliu rolul bugetului UE în 
cadrul procesului semestrului european, 
furnizând date bazate pe fapte și concrete 
privind efectele sale de stimulare, de 
catalizare, de sinergie și de completare 
asupra cheltuielilor publice globale de la 
nivel local, regional și național; 
consideră, în plus, că finanțarea acordată 
de UE poate genera economii pentru 
bugetele statelor membre și că acest lucru 
ar trebui scos în evidență; consideră că 
bugetului UE îi revine un rol determinant 
în ceea ce privește stimularea creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă, 
precum și reducerea eficace a 
dezechilibrelor macroeconomice pe întreg 
teritoriul Uniunii;
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Or. en

Amendamentul 156
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 42 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42a. subliniază necesitatea combaterii 
prin măsuri eficace a discriminării în 
ceea ce privește accesul la un loc de 
muncă și la salarii, suferită de fetele 
tinere, chiar și atunci când dețin calificări 
academice superioare băieților tineri;

Or. en

Amendamentul 157
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 42 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42a. consideră crucial ca tinerii să fie 
ajutați să dobândească aptitudini într-un 
mod mai eficient, ceea ce presupune o 
cooperare și comunicare mai pronunțate 
între întreprinderi, guverne și instituții de 
învățământ;

Or. en

Amendamentul 158
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 43
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. salută comunicarea Comisiei potrivită
căreia va prezenta un pachet privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor; solicită statelor membre să 
promoveze și să dezvolte, în strânsă 
cooperare cu partenerii sociali, o „garanție 
pentru tineri”, care să aibă ca scop oferirea 
fiecărei persoane tinere din UE a unui loc 
de muncă, a unui stagiu de ucenicie, a unei 
formări profesionale suplimentare sau a 
unei formule care să asocieze activitatea și 
formarea profesională după o perioadă 
maximă de patru luni de șomaj; amintește 
că acestea pot fi cofinanțate de Fondul 
social european; solicită Comisiei să 
furnizeze asistență tehnică statelor membre 
și regiunilor pentru a utiliza eficient FSE în 
vederea elaborării de mecanisme de 
garanție pentru tineri;

43. salută comunicarea Comisiei potrivit
căreia va prezenta un pachet privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor; solicită statelor membre să 
promoveze și să dezvolte, în strânsă 
cooperare cu partenerii sociali, o „garanție 
pentru tineri”, care să aibă ca scop oferirea 
fiecărei persoane tinere din UE a unui loc 
de muncă, a unui stagiu de ucenicie, a unei 
formări profesionale suplimentare sau a 
unei formule care să asocieze activitatea și 
formarea profesională după o perioadă 
maximă de patru luni de șomaj; amintește 
că acestea pot fi cofinanțate de Fondul 
social european; solicită Comisiei să 
furnizeze asistență tehnică statelor membre 
și regiunilor pentru a utiliza eficient FSE în 
vederea elaborării de mecanisme de 
garanție pentru tineri; invită statele 
membre să introducă garanția pentru 
tineri, împreună cu măsuri concrete;

Or. en

Amendamentul 159
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 43 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43a. consideră că finanțarea de către 
Uniune a mecanismelor de garanție 
pentru tineri ar trebui să joace un rol 
important și că mai ales FSE ar trebui să 
fie astfel structurat încât să permită 
garanției să finanțeze, motiv pentru care 
acestuia ar trebui săi se aloce cel puțin 
25 % din fondurile de coeziune; consideră 
totuși că ar trebui depuse eforturi în 
vederea realizării unui echilibru just între 
finanțarea UE și contribuția statelor 



AM\922362RO.doc 85/100 PE502.062v01-00

RO

membre;

Or. en

Amendamentul 160
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 43 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43b. salută sugestia Comisiei de a institui, 
prin intermediul Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă, o supraveghere 
multilaterală a implementării 
mecanismelor de garanție pentru tineri și 
solicită asocierea Parlamentului 
European; 

Or. en

Amendamentul 161
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 43 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43c. solicită Comisiei să asigure 
implementarea eficientă a garanției 
pentru tineri, care face parte în prezent 
din Analiza anuală a creșterii, inclusă în 
recomandările specifice fiecărei țări; 
solicită Comisiei să ofere sprijin practic 
statelor membre care implementează o 
garanție pentru tineri, de exemplu, prin 
promovarea diseminării de informații 
legate de fondurile UE care promovează 
mobilitatea tinerilor în statele respective, 
în special în domeniul educației (Erasmus 
– Erasmus Mundus), al formării 
profesionale (Leonardo) și al mobilității 
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locurilor de muncă (EURES);

Or. en

Amendamentul 162
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 43 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43d. recomandă ca garanția pentru tineri, 
prevăzută inițial a fi destinată tuturor 
persoanelor cu vârste de până la 25 de 
ani, să se extindă și la absolvenții cu 
vârsta de până la 30 de ani și să devină o 
garanție cu adevărat paneuropeană, motiv 
pentru care subliniază necesitatea 
implicării instituțiilor UE în coordonarea 
și implementarea garanției; 

Or. en

Amendamentul 163
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 43 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43e. recunoaște faptul că tinerii sunt un 
grup neomogen, care se confruntă cu 
medii sociale diferite, și că, prin urmare, 
statele membre prezintă niveluri de 
pregătire diferite pentru adoptarea unei 
garanții pentru tineret; în acest cadru, toți 
tinerii ar trebui mai întâi să facă obiectul 
unei evaluări personalizate a nevoilor lor 
și să beneficieze de servicii adaptate și 
personalizate;

Or. en



AM\922362RO.doc 87/100 PE502.062v01-00

RO

Amendamentul 164
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 43 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43f. remarcă faptul că mecanismele de 
garanție pentru tineri ar trebui să fie 
însoțite de un cadru de calitate pentru a 
garanta că educația, formarea și locurile 
de muncă oferite includ remunerații, 
condiții de muncă și standarde de 
sănătate și de siguranță adecvate;

Or. en

Amendamentul 165
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 43 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43g. subliniază faptul că partenerii 
sectoriali naționali, în strânsă cooperare 
cu autoritățile locale și regionale, ar 
trebui să joace un rol-cheie în 
implementarea mecanismelor de garanție 
pentru tineri; 

Or. en

Amendamentul 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 44 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

44a. subliniază că Consiliul European din 
ianuarie 2012 a propus o acțiune-pilot 
prin care să asiste cele opt state membre 
cu cele mai ridicate rate ale șomajului în 
rândul tinerilor să realoce o parte din 
sumele alocate acestora din fondurile 
structurale pentru a găsi soluții la 
fenomenul șomajului în rândul tinerilor; 
regretă faptul că, în mai 2012, Comisia a 
redus considerabil estimările cu privire la 
fondurile disponibile pentru realocare de 
la 82 miliarde EUR la 29,8 miliarde EUR, 
reducând domeniul de aplicare al 
acțiunilor-pilot; regretă că, până în 
prezent, doar o mică parte din aceste 
fonduri a fost redirecționată pentru a 
sprijini tinerii în găsirea unui loc de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 167
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. salută propunerea de a se utiliza în mai 
mare măsură Fondul social european 
pentru măsuri de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor în perioada de 
programare 2014-2020; solicită ca 
finanțarea din partea FSE pentru măsuri 
privind tinerii să fie utilizată în special 
pentru stagii de ucenicie/formare și 
antreprenoriat; salută redistribuirea 
fondurilor structurale nefolosite din 
perioada financiară 2007-2013 a UE 
pentru combaterea ratei mari de șomaj în 
rândul tinerilor și pentru promovarea 
întreprinderilor mici și mijlocii;

45. salută propunerea de a se utiliza în mai 
mare măsură Fondul social european 
pentru măsuri de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor în perioada de 
programare 2014-2020;
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Or. en

Amendamentul 168
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 45 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45a. invită Comisia Europeană și 
Consiliul UE să se angajeze în vederea 
obținerii de resurse suficiente ale UE, pe 
lângă realocarea fondurilor structurale 
existente ale UE, pentru a ajuta statele 
membre care au rate ale șomajului în 
rândul tinerilor mai ridicate decât media 
UE să pună în aplicare măsuri ferme 
pentru combaterea șomajului în rândul 
tinerilor;

Or. en

Amendamentul 169
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. solicită UE și statelor membre să 
promoveze cooperarea și sinergiile dintre 
sectorul educației și formării și 
întreprinderi pentru a anticipa nevoile de 
competențe și pentru a adapta sistemele 
de educație și formare la nevoile pieței 
muncii, cu scopul de a asigura 
competențe necesare forței de muncă și de 
a facilita tranziția de la educație și 
formare la piața muncii;

47. consideră că instituțiile de educație 
și/sau formare trebuie să asigure stagii 
pentru a completa programa școlară a 
studenților, ca mijloc de dobândire a 
experienței în domeniul în care au optat 
să le faciliteze învățarea și să o coreleze 
cu practicile din domeniul muncii;

Or. en



PE502.062v01-00 90/100 AM\922362RO.doc

RO

Amendamentul 170
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. solicită UE și statelor membre să 
promoveze cooperarea și sinergiile dintre 
sectorul educației și formării și 
întreprinderi pentru a anticipa nevoile de 
competențe și pentru a adapta sistemele 
de educație și formare la nevoile pieței 
muncii, cu scopul de a asigura competențe 
necesare forței de muncă și de a facilita 
tranziția de la educație și formare la piața 
muncii;

47. solicită UE și statelor membre să 
promoveze cooperarea și sinergiile dintre 
sectorul educației și formării și 
întreprinderi fără a fi obligate să servească 
doar nevoile pieței muncii;

Or. en

Amendamentul 171
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. solicită UE și statelor membre să 
promoveze cooperarea și sinergiile dintre 
sectorul educației și formării și 
întreprinderi pentru a anticipa nevoile de 
competențe și pentru a adapta sistemele de 
educație și formare la nevoile pieței 
muncii, cu scopul de a asigura competențe 
necesare forței de muncă și de a facilita 
tranziția de la educație și formare la piața 
muncii;

47. solicită UE și statelor membre să 
promoveze cooperarea și sinergiile dintre 
sectorul educației și formării și 
întreprinderi pentru a anticipa nevoile de 
competențe și pentru a adapta sistemele de 
educație și formare la nevoile pieței 
muncii, cu obiectivul de a asigura 
competențe necesare forței de muncă, în
funcție de mediile de lucru schimbătoare 
și de necesitățile individuale ale forței de 
muncă în proces de îmbătrânire, și de a 
facilita tranziția de la educație și formare la 
piața muncii;

Or. en
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Amendamentul 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Subtitlul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Piețe mai adaptabile, mai dinamice și mai 
favorabile incluziunii și locuri de muncă de 
o mai bună calitate

Piețe ale muncii mai adaptabile, mai 
dinamice și mai favorabile incluziunii și 
locuri de muncă de o mai bună calitate

Or. en

Amendamentul 173
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. consideră că reformele structurale 
privind piața muncii ar trebui să introducă 
flexibilitatea internă pentru a menține 
ocuparea forței de muncă pe durata 
tulburărilor economice și a asigura calitatea 
locurilor de muncă, securitatea tranzițiilor 
între locurile de muncă, mecanisme de 
ajutor de șomaj bazate pe cerințe stricte 
privind încadrarea în muncă ce mențin 
măsurile de stimulare a încadrării în 
muncă, asigurând în același timp venituri 
suficiente, condiții contractuale de 
combatere a segmentării pieței muncii, de 
anticipare a restructurării economice și de 
asigurare a accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții;

53. consideră că reformele structurale 
privind piața muncii ar trebui să introducă 
flexibilitatea internă pentru a menține 
ocuparea forței de muncă pe durata 
tulburărilor economice și a asigura calitatea 
locurilor de muncă, securitatea tranzițiilor 
între locurile de muncă, mecanisme de 
ajutor de șomaj corelate cu politici de 
reintegrare ce mențin măsurile de 
stimulare a încadrării în muncă, asigurând 
în același timp venituri suficiente, condiții 
contractuale de combatere a segmentării 
pieței muncii, de anticipare a restructurării 
economice și de asigurare a accesului la 
învățarea pe tot parcursul vieții;

Or. en
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Amendamentul 174
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. consideră că reformele structurale 
privind piața muncii ar trebui să introducă 
flexibilitatea internă pentru a menține 
ocuparea forței de muncă pe durata 
tulburărilor economice și a asigura 
calitatea locurilor de muncă, securitatea 
tranzițiilor între locurile de muncă, 
mecanisme de ajutor de șomaj bazate pe 
cerințe stricte privind încadrarea în 
muncă ce mențin măsurile de stimulare a 
încadrării în muncă, asigurând în același 
timp venituri suficiente, condiții 
contractuale de combatere a segmentării 
pieței muncii, de anticipare a 
restructurării economice și de asigurare a 
accesului la învățarea pe tot parcursul 
vieții;

53. consideră că ar trebui introduse
reforme structurale privind piața muncii 
pentru a crea o piață a muncii favorabilă 
incluziunii, promovând calitatea muncii, 
îmbunătățind nivelurile de educație și 
extinzând programele de formare și 
„reciclarea profesională”, promovând 
egalitatea dintre sexe și integrarea pe 
piața muncii a femeilor, a migranților, a 
lucrătorilor tineri și vârstnici și a altor 
categorii dezavantajate;

Or. en

Amendamentul 175
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 53 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53a. constată că o creștere a numărului 
de locuri de muncă atipice ca urmare a 
nivelului crescut de flexibilitate exclude 
un număr din ce în ce mai mare de 
lucrători de la prestațiile sociale deoarece 
eligibilitatea pentru aceste prestații 
depinde de statutul de angajat al 
lucrătorului, iar astfel, flexibilitatea pune 
în pericol și sustenabilitatea financiară a 
sistemelor de securitate socială;
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Or. en

Amendamentul 176
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. solicită statelor membre să simplifice
legislația privind ocuparea forței de muncă, 
să sprijine și să dezvolte condiții de muncă
mai flexibile, în special pentru lucrătorii 
mai în vârstă sau mai tineri, precum și să 
promoveze mobilitatea lucrătorilor prin 
mecanisme de sprijinire a mobilității;

55. solicită statelor membre să
îmbunătățească legislația privind ocuparea 
forței de muncă atunci când acest lucru 
este necesar, să sprijine și să dezvolte 
condiții care oferă modalități mai flexibile 
de organizare a muncii în paralel cu un 
nivel adecvat de securitate socială, în 
special pentru lucrătorii mai în vârstă sau 
mai tineri, precum și să promoveze 
mobilitatea lucrătorilor prin mecanisme de 
sprijinire a mobilității; 

Or. en

Amendamentul 177
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. solicită statelor membre să simplifice 
legislația privind ocuparea forței de muncă, 
să sprijine și să dezvolte condiții de muncă 
mai flexibile, în special pentru lucrătorii 
mai în vârstă sau mai tineri, precum și să 
promoveze mobilitatea lucrătorilor prin 
mecanisme de sprijinire a mobilității;

55. solicită statelor membre să simplifice 
legislația privind ocuparea forței de muncă, 
în special pentru lucrătorii mai în vârstă 
sau mai tineri, precum și să promoveze 
mobilitatea voluntară a lucrătorilor prin 
mecanisme de sprijinire a mobilității

Or. en



PE502.062v01-00 94/100 AM\922362RO.doc

RO

Amendamentul 178
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. solicită statelor membre să simplifice 
legislația privind ocuparea forței de muncă, 
să sprijine și să dezvolte condiții de muncă 
mai flexibile, în special pentru lucrătorii 
mai în vârstă sau mai tineri, precum și să 
promoveze mobilitatea lucrătorilor prin 
mecanisme de sprijinire a mobilității;

55. solicită statelor membre să simplifice 
legislația privind ocuparea forței de muncă 
în vederea promovării unor raporturi 
stabile între angajator și angajat, să 
sprijine și să dezvolte condiții de muncă 
mai flexibile, în special pentru lucrătorii 
mai în vârstă sau mai tineri, precum și să 
promoveze mobilitatea lucrătorilor prin 
mecanisme de sprijinire a mobilității;

Or. en

Amendamentul 179
Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. solicită statelor membre să simplifice 
legislația privind ocuparea forței de muncă, 
să sprijine și să dezvolte condiții de muncă 
mai flexibile, în special pentru lucrătorii 
mai în vârstă sau mai tineri, precum și să 
promoveze mobilitatea lucrătorilor prin 
mecanisme de sprijinire a mobilității;

55. solicită statelor membre să simplifice 
legislația privind ocuparea forței de muncă 
în vederea promovării unor relații stabile 
între angajator și angajat, să sprijine și să 
dezvolte condiții de muncă mai flexibile, în 
special pentru lucrătorii mai în vârstă sau 
mai tineri, precum și să promoveze 
mobilitatea lucrătorilor prin mecanisme de 
sprijinire a mobilității; 

Or. en

Amendamentul 180
Marije Cornelissen
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Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. solicită Comisiei și statelor membre să 
rezolve nivelul scăzut de participare la 
forța de muncă a grupurilor defavorizate, 
inclusiv a persoanelor care aparțin 
minorităților (de exemplu, romii) și a 
persoanelor cu handicap;

56. solicită Comisiei și statelor membre să 
rezolve nivelul scăzut de participare la 
forța de muncă a grupurilor defavorizate, 
inclusiv a persoanelor care aparțin 
minorităților (de exemplu, romii) și a 
persoanelor cu handicap, și să respecte în 
orice moment salarizarea care asigură un 
trai decent;

Or. en

Amendamentul 181
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. solicită Comisiei și statelor membre să 
rezolve nivelul scăzut de participare la 
forța de muncă a grupurilor defavorizate, 
inclusiv a persoanelor care aparțin 
minorităților (de exemplu, romii) și a 
persoanelor cu handicap;

56. solicită Comisiei și statelor membre să 
rezolve nivelul scăzut de participare la 
forța de muncă a persoanelor cu vârste 
cuprinse între 55 și 65 de ani, a grupurilor 
defavorizate, inclusiv a persoanelor care 
aparțin minorităților (de exemplu, romii) și 
a persoanelor cu handicap;

Or. en

Amendamentul 182
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. solicită statelor membre să mărească 
acoperirea și eficacitatea politicilor în 

57. solicită statelor membre să mărească 
acoperirea și eficacitatea politicilor în 
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domeniul pieței forței de muncă active, în 
strânsă cooperare cu partenerii sociali, 
susținute reciproc de stimulente pentru 
ocuparea forței de muncă, cum ar fi 
programele menite să asigure trecerea de 
la statutul de asistat la cel de lucrător și 
sistemele de prestații sociale adecvate, în 
vederea menținerii capacității de inserție 
profesională, sprijinirii reinserției 
profesionale și în vederea protejării 
condițiilor de trai decente;

domeniul pieței forței de muncă active, în 
strânsă cooperare cu partenerii sociali, 
susținute reciproc de stimulente pentru 
ocuparea forței de muncă și sistemele de 
prestații sociale adecvate, în vederea 
menținerii capacității de inserție 
profesională, sprijinirii reinserției 
profesionale și în vederea protejării 
condițiilor de trai decente;

Or. en

Amendamentul 183
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. solicită statelor membre să anticipeze 
procesele de restructurare pentru a garanta 
locurile de muncă, a promova mobilitatea 
internă și externă și a reduce la minimum 
eventualele efecte negative ale proceselor 
de restructurare; solicită statelor membre 
să pună în aplicare în mod eficace legislația 
națională și directivele UE existente, 
precum Directiva privind concedierile 
colective, Directiva privind transferul de 
întreprinderi și Directiva-cadru privind 
informarea și consultarea, respectându-se 
în mod corespunzător principiul 
subsidiarității; este de părere că fondurile 
UE are trebui să joace un rol important în 
evitarea, reducerea la minimum sau 
atenuarea eventualelor efecte negative ale 
proceselor de restructurare;

58. solicită statelor membre să anticipeze 
procesele de restructurare în scopul de a 
reduce la minimum eventualele sale efecte 
negative, promovând mobilitatea internă și 
externă; solicită statelor membre să pună în 
aplicare în mod eficace legislația națională 
și directivele UE existente, precum 
Directiva privind concedierile colective, 
Directiva privind transferul de întreprinderi 
și Directiva-cadru privind informarea și 
consultarea, respectându-se principiul 
subsidiarității; este de părere că fondurile 
UE are trebui să joace un rol important în 
evitarea, reducerea la minimum sau 
atenuarea eventualelor efecte negative ale 
proceselor de restructurare;

Or. en
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Amendamentul 184
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. solicită Comisiei și statelor membre să 
întreprindă acțiuni pentru a îmbunătăți 
mobilitatea în cadrul piețelor muncii și 
între ele și să elimine barierele juridice și 
administrative din cale liberei circulații a 
lucrătorilor în cadrul UE pentru a 
aprofunda integrarea piețelor muncii
europene; solicită statelor membre să 
utilizeze în mai mare măsură EURES 
pentru a îmbunătăți concordanța locurilor 
de muncă și a persoanelor în căutarea unui 
loc de muncă la nivel transfrontalier;

60. solicită Comisiei și statelor membre, 
pentru a aprofunda integrarea piețelor 
muncii europene, să întreprindă acțiuni 
pentru a îmbunătăți mobilitatea în cadrul 
piețelor muncii și între ele prin eliminarea
barierelor juridice și administrative din 
calea liberei circulații a lucrătorilor în 
cadrul UE, cum ar fi restricțiile tranzitorii 
pe piața muncii pentru lucrătorii din 
România și Bulgaria, și prin 
îmbunătățirea drepturilor în materie de 
securitate socială și a condițiilor de 
muncă pentru lucrătorii care își exercită 
dreptul la liberă circulație; solicită statelor 
membre să utilizeze în mai mare măsură 
EURES pentru a îmbunătăți concordanța 
locurilor de muncă și a persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă la nivel 
transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 185
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. atrage atenția asupra creșterii sărăciei 
și a ratei șomajului în rândul tuturor 
categoriilor de vârstă; solicită, prin 
urmare, Comisiei și statelor membre să 
adopte noi angajamente pentru a rezolva 
această situație, în special în ceea ce 
privește sărăcia personalelor încadrate în 
muncă, sărăcia în rândul persoanelor cu 

61. readuce în discuție problema creșterii 
sărăciei și a ratei șomajului în rândul 
tuturor categoriilor de vârstă; solicită 
Comisiei și statelor membre să adopte în 
consecință noi angajamente pentru a 
rezolva această situație, în special în ceea 
ce privește sărăcia personalelor încadrate în 
muncă, sărăcia în rândul persoanelor cu 



PE502.062v01-00 98/100 AM\922362RO.doc

RO

legături limitate sau fără legături cu piața 
muncii și sărăcia în rândul persoanelor în 
vârstă;

legături limitate sau fără legături cu piața 
muncii, inclusiv lucrătorii în vârstă aflați 
în șomaj pe termen lung, și sărăcia în 
rândul persoanelor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 186
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 61 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61a. solicită statelor membre să se asigure 
că efectele negative ale consolidării 
fiscale asupra egalității de gen și asupra 
ocupării forței de muncă și a sărăciei în 
rândul femeilor sunt eliminate prin 
adoptarea unei abordări bazate pe 
integrarea principiului egalității de gen în 
bugetele naționale, prin urmarea unor 
recomandări mai ferme în materie de gen 
adresate statelor membre și prin 
separarea în funcție de gen a 
principalelor obiective ale Strategiei 
Europa 2020 și a obiectivelor naționale 
aferente;

Or. en

Amendamentul 187
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 61 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61a. subliniază că, pentru a ieși mai 
puternică din criza economică, pentru a 
deveni mai competitivă și convergentă, 
pentru a înregistra niveluri mai ridicate 
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de creștere și pentru a ne garanta pe 
termen lung sistemele de asistență socială, 
Europa ar trebui să promoveze servicii 
publice de calitate, utilizând la maximum 
potențialul forței sale de muncă, pentru a 
asigura drepturile lucrătorilor, pentru a 
promova negocierea colectivă și 
susținerea sistemului național și universal 
de asigurare socială;

Or. en

Amendamentul 188
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. solicită statelor membre să 
îmbunătățească caracterul adecvat și 
eficacitatea sistemelor de protecție socială 
și să se asigure că acestea continuă să joace 
rolul de „tampoane” împotriva sărăciei și a 
excluziunii sociale;

62. solicită statelor membre să 
îmbunătățească caracterul adecvat și 
eficacitatea sistemelor de protecție socială 
și să se asigure că acestea continuă să joace 
rolul de „tampoane” împotriva sărăciei și a 
excluziunii sociale; în același timp, 
constată că modelul social european 
necesită o modernizare în direcția 
„activării statelor sociale” care investesc 
în oameni și care asigură instrumentele și 
stimulentele necesare pentru a genera 
creștere și locuri de muncă durabile, dar 
și pentru a preveni denaturări sociale; 

Or. en

Amendamentul 189
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 64 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

64a. invită statele membre să asigure 
locuințe decente și acces la servicii sociale 
adecvate pentru toți, în special pentru 
grupurile vulnerabile și dezavantajate;

Or. en

Amendamentul 190
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 70 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70a. invită Consiliul European și Comisia 
să integreze mai eficient monitorizarea și 
evaluarea obiectivelor sociale, 
educaționale și de ocupare a forței de 
muncă ale Strategiei Europa 2020 în 
semestrul european 2013;

Or. en

Amendamentul 191
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 73 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73a. face apel la o implicare obligatorie a 
partenerilor sociali și a societății civile în 
vederea îmbunătățirii caracterului 
adecvat și a eficacității politicilor sociale;

Or. en


