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Amendamentul 1
Olle Ludvigsson, Françoise Castex

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât la articolul 14 din TFUE și în 
Protocolul nr. 26 la acesta se face referire 
în mod explicit la serviciile de interes 
general (SIG), care includ serviciile 
sociale de interes general (SSIG); întrucât 
este confirmat faptul că autoritățile 
naționale, regionale și locale dețin un rol 
esențial și competențe discreționare ample 
în ceea ce privește prestarea, punerea în 
funcțiune, finanțarea și organizarea 
serviciilor de interes economic general 
(SIEG) și că tratatele nu aduc atingere 
competenței statelor membre de a presta, 
de a pune în funcțiune, de a finanța și de 
a organiza servicii de natură non-
economică de interes general (SNEIG);

Or. en

Amendamentul 2
Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia să asigure o mai bună 
armonizare între politica în domeniul 
concurenței și obiectivele privind ocuparea 
forței de muncă ale Strategiei UE 2020, 
făcând astfel posibil un sprijin mai eficient 
pentru IMM-uri, care sunt principala sursă 
de locuri de muncă;

1. invită Comisia să asigure o mai bună 
armonizare între politica în domeniul 
concurenței și obiectivele privind ocuparea 
forței de muncă și obiectivele sociale ale 
Strategiei UE 2020, în special făcând 
posibil un sprijin mai eficient pentru IMM-
uri, care sunt principala sursă de locuri de 
muncă, și ținând cont de particularitățile 
serviciilor sociale de interes general; 
subliniază faptul că politica în domeniul 
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concurenței nu ar trebui să fie o scuză 
pentru subminarea serviciilor de interes 
economic general ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 3
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei să promoveze 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor (RSI) în cadrul tuturor 
IMM-urilor și al întreprinderilor 
internaționale pentru a asigura o 
convergență socială mai bună și o 
concurență loială; 

Or. en

Amendamentul 4
Olle Ludvigsson

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă faptul că Raportul Comisiei 
privind politica în domeniul concurenței 
pentru anul 2011 nu are o secțiune 
specifică cu privire la impactul politicii în 
domeniul concurenței asupra ocupării 
forței de muncă și afacerilor sociale; 
solicită Comisiei să remedieze acest deficit 
în viitoarele rapoarte;

Or. en
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Amendamentul 5
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că nu se poate 
ajunge la competitivitate în Uniunea 
Europeană prin reducerea nivelului 
salariilor și/sau pensiilor, ci prin inovație 
și lucrători cu calificări înalte, prin 
asigurarea unui standard social ridicat în 
toate statele sale membre și prin 
consolidarea cererii interne; prin urmare, 
solicită statelor membre să realizeze mai 
multe investiții în educație, formare 
profesională, cercetare și dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 6
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită statelor membre să 
urmărească o politică activă și integrativă 
privind piața forței de muncă cu scopul de 
a consolida competitivitatea economiilor 
din Uniunea Europeană și de a asigura 
locuri de muncă sigure și de înaltă 
calitate pentru persoanele care caută de 
lucru;

Or. en

Amendamentul 7
Olle Ludvigsson, Françoise Castex
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să adopte o 
abordare convergentă în ceea ce privește 
serviciile de interes economic general 
(SIEG), care să se concentreze asupra 
măsurilor de integrare/reintegrare a forței 
de muncă disponibile pe piața muncii, 
promovând o mai bună corelare între 
oferta și cererea de forță de muncă și 
adaptarea măsurilor și a programelor 
pentru a preveni pierderea locurilor de 
muncă;

2. salută faptul că pachetul de ajutoare de 
stat privind serviciile de interes economic 
general (SIEG) din decembrie 2011 
extinde derogarea de la obligația de 
notificare dincolo de spitale și locuințe 
sociale pentru serviciile sociale care 
satisfac necesități sociale și în special 
pentru asistență sanitară și îngrijire de 
lungă durată, îngrijirea copiilor, accesul 
la și reintegrarea pe piața forței de muncă, 
locuințe sociale, îngrijire și incluziune 
socială pentru grupurile vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 8
Olle Ludvigsson, Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei Europene să 
completeze pachetul de ajutoare de stat 
privind serviciile de interes economic 
general (SIEG) din decembrie 2011 cu un 
pachet privind SIEG bazat pe procedura 
legislativă ordinară, în conformitate cu 
articolul 14 din TFUE și ținând cont de 
implicațiile acestora în ceea ce privește 
piața internă și ocuparea forței de muncă 
și afaceri sociale;

Or. en

Amendamentul 9
Traian Ungureanu
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută abordarea Comisiei privind 
definirea SIEG prin introducerea unor 
măsuri de integrare/reintegrare a 
lucrătorilor pe piața muncii ca făcând 
parte din serviciile de interes specific 
pentru cetățeni;

Or. en

Amendamentul 10
Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. reamintește că sectorul locuințelor 
joacă un rol esențial în incluziunea 
socială și în crearea de locuri de muncă; 
prin urmare, regretă faptul că derogările 
din pachetul de ajutoare de stat privind 
SIEG din decembrie 2011 de la normele 
privind ajutoarele de stat în domeniul 
locuințelor sociale sunt permise numai 
pentru cetățenii defavorizați și pentru 
grupurile defavorizate din punct de vedere 
social; solicită Comisiei să permită 
statelor membre să abordeze dificultățile 
legate de sectorul locuințelor sociale care 
rezultă ca urmare a acestei definiții și a 
actualei crize economice și sociale;

Or. en

Amendamentul 11
Traian Ungureanu
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Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită statelor membre să definească 
SIEG pe baza actualei situații economice 
a UE și să evalueze domeniile care pot 
furniza activități economice ce prezintă o 
importanță deosebită pentru cetățeni;

Or. en

Amendamentul 12
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. solicită o mai bună cooperare între 
statele membre în ceea ce privește 
definirea SIEG, deoarece există necesități 
economice comune care pot fi abordate 
prin utilizarea corectă a respectivelor 
servicii și prin maximizarea efectelor la 
nivel societal pe întreg teritoriul UE;

Or. en

Amendamentul 13
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să încurajeze 
privatizarea întreprinderilor neproductive, 
pentru a preveni concedierile care ar 
putea rezulta ca urmare a scăderii 
competitivității întreprinderilor respective;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 14
Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să încurajeze 
privatizarea întreprinderilor neproductive, 
pentru a preveni concedierile care ar putea 
rezulta ca urmare a scăderii competitivității 
întreprinderilor respective;

3. invită Comisia să încurajeze anticiparea 
schimbărilor și gestionarea 
restructurărilor într-o manieră socială și 
responsabilă, pentru a preveni concedierile 
care ar putea rezulta ca urmare a scăderii 
competitivității în statele membre;

Or. en

Amendamentul 15
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să permită derogări 
de la caz la caz de la normele privind 
ajutorul de stat pentru anumite 
întreprinderi de stat care fac parte din 
sectoarele strategice naționale cu scopul 
de a deveni atrăgătoare pentru investitorii 
străini și de a finaliza cu succes procesul 
de privatizare;

Or. en

Amendamentul 16
Traian Ungureanu
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Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei să acorde o atenție 
prealabilă evaluării evoluțiilor viitoare 
împreună cu lucrătorii din cadrul 
întreprinderilor care sunt în curs de 
restructurare sau privatizare astfel cum 
procedează pe perioada procesului de 
privatizare; componenta privind ocuparea 
forței de muncă trebuie să fie în 
continuare o preocupare esențială atât 
pentru guvernele naționale, cât și pentru
Comisie; 

Or. en

Amendamentul 17
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază faptul că procesul de 
privatizare a unei întreprinderi de stat nu 
ar trebui să aibă repercusiuni asupra ratei 
șomajului unui stat membru; în ceea ce 
privește țările asistate financiar, 
subliniază că rolul Comisiei ar trebui 
consolidat în ceea ce privește 
recomandările pe care le formulează în 
cazul unei privatizări, concentrându-se, 
de asemenea, asupra nivelului de 
productivitate a lucrătorilor și asupra 
menținerii participării lor pe piața 
muncii;

Or. en
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Amendamentul 18
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să aibă în vedere 
aplicarea unor derogări suplimentare de la 
normele privind ajutorul de stat, pentru a 
sprijini tranziția întreprinderilor către o 
economie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, prin acordarea de beneficii 
angajatorilor care reintegrează pe piața 
muncii lucrători care sunt expuși riscului
concedierii;

4. invită Comisia să aibă în vedere în 
continuare aplicarea unor derogări de la 
normele privind ajutorul de stat, pentru a
proteja tranziția întreprinderilor către o 
economie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, astfel încât să sprijine angajatorii 
în ceea ce privește luarea unor măsuri de 
reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor 
care ar putea deveni vulnerabili și ar 
putea fi expuși riscului concedierii;

Or. en

Amendamentul 19
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că ar trebui acordate 
derogări de la normele privind ajutorul de 
stat pentru întreprinderilor care trebuie să 
investească în activități de cercetare și 
dezvoltare în vederea realizării tranziției 
către economia ecologică, ținând cont de 
obiectivele privind capacitatea de inserție 
profesională ale Strategiei UE 2020 și 
făcând posibil un sprijin mai eficient 
pentru IMM-uri, care sunt principala 
sursă de locuri de muncă;

Or. en
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Amendamentul 20
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază faptul că obiectivul privind 
capacitatea de inserție profesională 
trebuie să se concentreze în continuare 
asupra menținerii lucrătorilor mai în 
vârstă pe piața muncii, ca atare, solicită 
Comisiei să evalueze dacă derogările de la 
normele privind ajutorul de stat ar trebui 
să fie acordate pentru întreprinderile care 
investesc în activități de cercetare și 
dezvoltare în vederea realizării tranziției 
către economia ecologică, de asemenea, 
în funcție de posibilitatea angajatorului 
de a îndeplini acest criteriu;

Or. en

Amendamentul 21
Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să continue să 
monitorizeze punerea în aplicare a 
normelor privind ajutorul de stat, întrucât 
efectele de contagiune generate de criză se 
resimt în continuare.

5. invită Comisia să continue să 
monitorizeze punerea în aplicare a 
normelor privind ajutorul de stat, întrucât 
efectele de contagiune generate de criză se 
resimt în continuare și subliniază 
necesitatea menținerii serviciilor de 
interes general în statele membre;

Or. en

Amendamentul 22
Pervenche Berès
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să analizeze 
eventuala încălcare a legislației în 
domeniul concurenței în cazurile în care 
o întreprindere refuză să vândă un 
program situat pe teritoriul UE pe care 
intenționează să îl închidă;

Or. en

Amendamentul 23
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să prezinte în 
continuare anual Parlamentului 
European un raport privind evoluțiile și 
efectele aplicării politicii în domeniul 
concurenței.

Or. en


