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Amendamentul 1
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. invită Comisia să adopte fără 
întârziere comunicarea privind 
dimensiunea socială a UEM și, în acest 
sens, să actualizeze tabloul de bord 
privind dezechilibrele economice cu un set 
de indicatori în materie de ocupare a 
forței de muncă și de indicatori sociali, 
împreună cu adoptarea unui tablou de 
bord autonom referitor la dimensiunea 
socială a UEM;

Or. en

Amendamentul 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că unele state membre au 
prezentat rapoarte privind progresele 
înregistrate cu privire la îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
subliniind în anumite cazuri proiectele 
specifice alocate pentru aceste obiective; 
invită toate statele membre să includă 
aceste rapoarte în contribuțiile lor la 
semestrul european 2014;

1. regretă faptul că doar câteva state 
membre au prezentat rapoarte privind 
progresele înregistrate cu privire la 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, subliniind în anumite cazuri 
proiectele specifice alocate pentru aceste 
obiective; invită toate statele membre să 
includă aceste rapoarte în contribuțiile lor 
la semestrul european 2014;

Or. es

Amendamentul 3
Inês Cristina Zuber
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că unele state membre au 
prezentat rapoarte privind progresele 
înregistrate cu privire la îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
subliniind în anumite cazuri proiectele 
specifice alocate pentru aceste obiective; 
invită toate statele membre să includă 
aceste rapoarte în contribuțiile lor la 
semestrul european 2014;

1. ia act de faptul că unele state membre au 
prezentat rapoarte privind progresele 
înregistrate cu privire la îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
subliniind în anumite cazuri proiectele 
specifice alocate pentru aceste obiective;

Or. pt

Amendamentul 4
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că unele state membre au 
prezentat rapoarte privind progresele 
înregistrate cu privire la îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
subliniind în anumite cazuri proiectele 
specifice alocate pentru aceste obiective; 
invită toate statele membre să includă 
aceste rapoarte în contribuțiile lor la 
semestrul european 2014;

1. salută faptul că unele state membre au 
prezentat rapoarte privind progresele 
înregistrate cu privire la îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
subliniind în anumite cazuri proiectele 
specifice alocate pentru aceste obiective; 
invită toate statele membre să includă 
aceste rapoarte în contribuțiile lor la 
semestrul european 2014; regretă faptul că 
Comisia nu a prezentat un raport privind 
progresele înregistrate în cadrul Strategiei 
Europa 2020; invită Comisia să prezinte 
anual un astfel de raport;

Or. en

Amendamentul 5
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește faptul că Parlamentul, în 
raportul său anual referitor la Strategia 
anuală a creșterii din 2013, a solicitat 
elaborarea unei strategii capabile să 
stabilească o compatibilitate între 
programele de austeritate, pe de o parte, și 
stimulentele de creștere economică și 
crearea de locuri de muncă, pe de altă 
parte; prin urmare, consideră că, în 
pofida introducerii unor modificări 
minore în calendarul consolidării fiscale, 
recomandările specifice fiecărei țări 
prezentate de către Comisie rămân 
insuficiente pentru a îndeplini aceste 
obiective; avertizează că recomandările 
specifice fiecărei țări formulate în 
legătură cu reforma structurală pot avea 
același efect negativ asupra creșterii 
economice și asupra ocupării forței de 
muncă ca și politica de austeritate 
anterioară;

Or. es

Amendamentul 6
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. observă că așa-numitele măsuri de 
austeritate neoliberale care au fost 
consolidate, printre altele în cadrul 
planurilor naționale de reformă, al 
guvernanței economice și al semestrului 
european, contribuie la accentuarea crizei 
sociale și economice în mai multe țări cu 
economii mai fragile, ceea ce face ca viața 
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să fie din ce în ce mai dificilă pentru 
familiile din clasa muncitoare, și în 
special pentru femei și copii, care sunt 
principalele victime ale creșterii sărăciei, 
șomajului și numărului locurilor de 
muncă precare și prost plătite;

Or. pt

Amendamentul 7
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. își exprimă îngrijorarea cu privire la o 
lipsă generală de ambiție și de progrese în 
realizarea obiectivelor Strategiei 
UE 2020; solicită ca obiectivele Strategiei 
Europa 2020 să devină nucleul 
semestrului european, prin stabilirea de 
către statele membre a unor obiective 
naționale ambițioase și a unor strategii 
pentru atingerea acestora, cu 
monitorizarea vizibilă a progreselor 
înregistrate prin intermediul programelor 
naționale de reformă, a recomandărilor 
specifice fiecărei țări și a analizei anuale 
a creșterii; invită Comisia să adreseze în 
mod sistematic recomandări statelor 
membre cu privire la fiecare dintre 
obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru 
care nu s-au realizat progrese;

Or. en

Amendamentul 8
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este ferm convins că, în contextul 
semestrului european, recomandările 
specifice fiecărei țări ar deveni mult mai 
pertinente și mai eficiente de îndată ce s-
ar stabili indicatori în domeniul social –
care ar trebui luați în considerare în 
cadrul procedurii privind dezechilibrele 
macroeconomice și în mod autonom –și 
un tablou de bord;

Or. en

Amendamentul 9
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. deplânge faptul că UE 27 se află în 
recesiune și că actualele politici fiscale nu 
inversează acest proces; solicită, prin 
urmare, Comisiei să reevalueze abordarea 
sa din perspectiva acestui fapt, precum și 
nivelurile inacceptabile ale șomajului în 
rândul tinerilor și a șomajului pe termen 
lung în multe din statele membre;

Or. en

Amendamentul 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că asimetriile din 
recomandările Comisiei au dus la o 
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creștere fără precedent a divergențelor 
dintre statele membre în domeniul 
socioeconomic și al ocupării forței de 
muncă; avertizează că, în pofida 
ușoarelor îmbunătățiri aduse, 
recomandările conțin în continuare 
asimetrii, ceea ce înseamnă că aceste 
divergențe ar putea să se accentueze în 
continuare;

Or. es

Amendamentul 11
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. îndeamnă Comisia să monitorizeze 
obiectivele naționale din cadrul Strategiei 
Europa 2020 în statele membre care 
primesc asistență financiară și să 
adreseze, în acest sens, recomandări 
specifice fiecărei țări, luând în 
considerare în mod corespunzător 
constrângerile create de programele de 
ajustare macroeconomică;

Or. en

Amendamentul 12
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. regretă faptul că, în ciuda cererilor 
repetate formulate de Parlament ca toate 
statele membre să prezinte planuri 
naționale de inserție profesională și 
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planuri de inserție profesională a 
tinerilor, o mare parte dintre statele 
membre nu le-au prezentat încă;

Or. es

Amendamentul 13
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. invită Comisia și Consiliul să continue 
să îmbunătățească indicatorii pentru 
monitorizarea dimensiunii sociale, de 
mediu și de inovare a Strategiei 
Europa 2020 în cadrul semestrului 
european; solicită elaborarea unor 
metodologii cantitative și calitative pentru 
o mai mare exactitate a evaluărilor 
realităților sociale și de mediu globale, 
care, în prezent, nu sunt redate pe deplin 
în statistici comparabile la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 14
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. consideră o evoluție pozitivă 
recunoașterea de către Comisiei a 
necesității de a reduce impozitele pe 
muncă în favoarea altor surse de venituri, 
precum taxele de mediu; totuși, solicită 
Comisiei să aibă în vedere că trebuie să se 
majoreze taxa pe capital pentru a grăbi, în 
mod mai echitabil, procesul de 
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consolidare fiscală;

Or. es

Amendamentul 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. admite că recomandările specifice 
fiecărei țări din acest an sunt deosebit de 
importante, deoarece statele membre își 
stabilesc prioritățile în materie de 
investiții pentru politica de coeziune în 
următorul cadru financiar multianual 
(CFM); solicită, în acest context, ca 
fondurile UE să fie și mai mult 
concentrate pe politicile de creștere
economică și ocupare a forței de muncă, 
în special pe combaterea șomajului din 
rândul tinerilor;

2. admite că recomandările specifice 
fiecărei țări sunt deosebit de importante în 
acest an și că ar trebui să se axeze pe 
combinarea programelor de austeritate cu 
stimulentele pentru creștere economică, 
combaterea șomajului – în special a 
șomajului în rândul tinerilor – și 
menținerea investițiilor productive, 
precum cele din domeniile educației și 
inovării; regretă faptul că Comisia nu a 
inclus în proiectele sale de recomandare 
majoritatea recomandărilor formulate de 
Parlament; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la creșterea divergențelor sociale și 
economice dintre statele membre;

Or. es

Amendamentul 16
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. admite că recomandările specifice 
fiecărei țări din acest an sunt deosebit de 
importante, deoarece statele membre își 
stabilesc prioritățile în materie de investiții 
pentru politica de coeziune în următorul 
cadru financiar multianual (CFM); solicită, 

2. admite că recomandările specifice 
fiecărei țări din acest an sunt deosebit de 
importante, deoarece statele membre își 
stabilesc prioritățile în materie de investiții 
pentru politica de coeziune în următorul 
cadru financiar multianual (CFM); solicită, 
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în acest context, ca fondurile UE să fie și 
mai mult concentrate pe politicile de 
creștere economică și ocupare a forței de 
muncă, în special pe combaterea șomajului 
din rândul tinerilor;

în acest context, ca fondurile UE să fie 
concentrate pe politicile de creștere 
economică și ocupare a forței de muncă, în 
special pe combaterea șomajului din rândul 
tinerilor și pe crearea de locuri de muncă 
durabile, care presupun plata obligatorie 
a contribuțiilor la asigurările sociale și 
sunt remunerate în mod adecvat;

Or. de

Amendamentul 17
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. admite că recomandările specifice 
fiecărei țări din acest an sunt deosebit de 
importante, deoarece statele membre își 
stabilesc prioritățile în materie de investiții 
pentru politica de coeziune în următorul 
cadru financiar multianual (CFM); solicită, 
în acest context, ca fondurile UE să fie și 
mai mult concentrate pe politicile de 
creștere economică și ocupare a forței de 
muncă, în special pe combaterea 
șomajului din rândul tinerilor;

2. admite că recomandările specifice 
fiecărei țări din acest an sunt deosebit de 
importante, deoarece statele membre își 
stabilesc prioritățile în materie de investiții 
pentru politica de coeziune în următorul 
cadru financiar multianual (CFM); solicită, 
în acest context, ca fondurile UE să fie și 
mai mult concentrate pe toate prioritățile 
Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 18
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. admite că recomandările specifice 
fiecărei țări din acest an sunt deosebit de 
importante, deoarece statele membre își 

2. admite că recomandările specifice 
fiecărei țări din acest an sunt deosebit de 
importante, deoarece statele membre își 
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stabilesc prioritățile în materie de investiții 
pentru politica de coeziune în următorul 
cadru financiar multianual (CFM); solicită, 
în acest context, ca fondurile UE să fie și 
mai mult concentrate pe politicile de 
creștere economică și ocupare a forței de 
muncă, în special pe combaterea șomajului 
din rândul tinerilor;

stabilesc prioritățile în materie de investiții 
pentru politica de coeziune în următorul 
cadru financiar multianual (CFM); solicită, 
în acest context, ca fondurile UE să fie și 
mai mult concentrate pe politicile de 
creștere economică și ocupare a forței de 
muncă, în special pe combaterea șomajului 
din rândul tinerilor și a șomajului pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 19
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este preocupat de opinia tot mai 
răspândită potrivit căreia migrația ar fi 
soluția la problema șomajului în rândul 
tinerilor; în pofida faptului că libera 
circulație a lucrătorilor este o piatră de 
temelie a tratatului, ca răspuns la actuala 
criză aceasta prezintă riscul unui exod de 
creiere, creează noi dezechilibre între 
populația activă și populația inactivă și ar 
contribui, în cele din urmă, la polarizarea 
aflată deja în curs în cadrul UE și, 
îndeosebi, în zona euro;

Or. en

Amendamentul 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că mai multe state membre 3. salută faptul că mai multe state membre 
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au realizat reforme importante ale pieței 
muncii cu scopul de a crește rezistența 
pieței muncii, de a introduce mai multă 
flexibilitate la nivel intern și extern, de a 
reduce segmentarea și de a facilita tranziția 
de la un loc de muncă la altul;

au realizat reforme importante ale pieței 
muncii cu scopul de a crește rezistența 
pieței muncii, de a introduce mai multă 
flexibilitate la nivel intern și extern, de a 
reduce segmentarea și de a facilita tranziția 
de la un loc de muncă la altul; regretă că 
doar o mică parte dintre aceste reforme 
au fost îndeplinite cu consensul 
corespunzător al partenerilor sociali; 
solicită Comisiei, în recomandările 
specifice fiecărei țări, să se asigure că 
flexibilitatea necesară a pieței forței de 
muncă menține nivelurile extrem de 
ridicate ale protecției sociale care 
reprezintă elemente distinctive ale 
modelului nostru social;

Or. es

Amendamentul 21
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că mai multe state membre 
au realizat reforme importante ale pieței 
muncii cu scopul de a crește rezistența 
pieței muncii, de a introduce mai multă 
flexibilitate la nivel intern și extern, de a 
reduce segmentarea și de a facilita 
tranziția de la un loc de muncă la altul;

3. îndeamnă statele membre să adopte 
reforme ale pieței muncii care să se 
concentreze cu precădere pe promovarea 
calității locurilor de muncă, pe 
consolidarea drepturilor la securitate 
socială și incluziune socială, pe 
consolidarea actualelor drepturi sociale și 
de muncă ale lucrătorilor și pe 
introducerea de noi drepturi, precum și pe 
promovarea sănătății și siguranței la locul 
de muncă, a unei mai bune gestionări a 
riscurilor sociale și a concilierii vieții 
profesionale cu viața de familie;

Or. pt
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Amendamentul 22
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că mai multe state membre 
au realizat reforme importante ale pieței 
muncii cu scopul de a crește rezistența
pieței muncii, de a introduce mai multă 
flexibilitate la nivel intern și extern, de a 
reduce segmentarea și de a facilita 
tranziția de la un loc de muncă la altul;

3. ia act de faptul că mai multe state 
membre au realizat reforme importante ale 
pieței muncii, producând o mai mare 
flexibilitate atât la nivel intern, cât și 
extern; invită Comisia să asigure că, în 
rolul lor de asigura o orientare politică, 
reformele de pe piața forței de muncă au 
scopul, printre altele, de a reduce 
segmentarea, de a promova tranziția de la 
un loc de muncă la altul, de a promova 
incluziunea grupurilor vulnerabile pe 
piața muncii, de a reduce sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă, de a 
promova egalitatea de gen, de a consolida 
drepturile lucrătorilor cu contracte atipice 
și de a oferi mai multă protecție socială 
lucrătorilor care desfășoară activități 
independente;

Or. en

Amendamentul 23
Ismail Ertug

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că mai multe state membre 
au realizat reforme importante ale pieței 
muncii cu scopul de a crește rezistența 
pieței muncii, de a introduce mai multă 
flexibilitate la nivel intern și extern, de a 
reduce segmentarea și de a facilita tranziția 
de la un loc de muncă la altul;

3. salută faptul că mai multe state membre 
au realizat reforme importante ale pieței 
muncii cu scopul de a crește rezistența 
pieței muncii, de a introduce mai multă 
flexibilitate la nivel intern și extern, de a 
reduce segmentarea și de a facilita tranziția 
de la un loc de muncă la altul;subliniază 
necesitatea de a introduce, în cadrul 
acestor reforme, un salariu minim în 
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fiecare stat membru, care să fie adaptat la 
forța economice a țării respective, pentru 
a evita situațiile precare și degradante în 
contextul ocupării forței de muncă;

Or. de

Amendamentul 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată cu îngrijorare că încercarea 
de creștere a competitivității în Europa se 
poate realiza doar prin deprecierea 
salariilor și nu prin creșterea 
productivității economiilor noastre; 
solicită Comisiei să elimine din calculul 
deficitului investițiile esențiale în inovare 
și formare, pentru a garanta creșterea 
productivității în întreaga UE;

Or. es

Amendamentul 25
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată cu mare îngrijorare faptul că 
recomandările inițiale specifice fiecărei 
țări, astfel cum au fost propuse de 
Comisie pentru numeroase state membre, 
au avut un puternic caracter prescriptiv în 
ceea ce privește reformele sistemului de 
pensii, cu toate că aceste reforme necesită 
o coeziune politică și socială la nivel 
național și pot fi eficiente numai atunci 
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când sunt negociate cu partenerii sociali;

Or. en

Amendamentul 26
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că, în unele țări, ponderea 
datoriei în PIB continuă să crească și că 
măsurile de stimulare a ocupării forței de 
muncă și a creșterii economice trebuie 
intensificate în aceste state;

Or. en

Amendamentul 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. regretă caracterul insuficient al 
recomandării de a-și mări cererea 
internă, adresată de Comisie statelor 
membre cu marje fiscale mai mari, 
precum și accentul pus pe reducerea 
contribuțiilor sociale în defavoarea 
creșterii salariilor nete; îndeamnă 
Comisia să revizuiască aceste 
recomandări;

Or. es

Amendamentul 28
Inês Cristina Zuber
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. menționează că toate statele membre au 
primit recomandări cu privire la nivelurile 
de participare pe piața muncii; invită 
statele membre cu niveluri ridicate ale 
șomajului să intensifice, prin consultare cu 
partenerii sociali, măsurile active privind 
piața muncii, precum serviciile în materie 
de formare și ocupare a forței de muncă, și 
să introducă și alte reforme în vederea 
facilitării accesului la locurile de muncă, a 
prevenirii retragerilor anticipate de pe 
piața muncii, a reducerii costurilor 
muncii și a combaterii segmentării pieței 
muncii;

4. observă că toate statele membre au 
primit recomandări cu privire la nivelurile 
de participare pe piața muncii; invită 
statele membre cu niveluri ridicate ale 
șomajului să intensifice, prin consultare cu 
partenerii sociali, măsurile active privind 
piața muncii, precum serviciile în materie 
de formare și ocupare a forței de muncă, și 
să introducă și alte reforme în vederea 
facilitării accesului la locurile de muncă;

Or. pt

Amendamentul 29
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. menționează că toate statele membre au 
primit recomandări cu privire la nivelurile 
de participare pe piața muncii; invită 
statele membre cu niveluri ridicate ale 
șomajului să intensifice, prin consultare cu 
partenerii sociali, măsurile active privind 
piața muncii, precum serviciile în materie 
de formare și ocupare a forței de muncă, și 
să introducă și alte reforme în vederea 
facilitării accesului la locurile de muncă, a 
prevenirii retragerilor anticipate de pe piața 
muncii, a reducerii costurilor muncii și a 
combaterii segmentării pieței muncii;

4. observă că toate statele membre au 
primit recomandări cu privire la nivelurile 
de participare pe piața muncii; invită 
statele membre cu niveluri ridicate ale 
șomajului să intensifice, prin consultare cu 
partenerii sociali, măsurile active privind 
piața muncii, precum serviciile în materie 
de formare și ocupare a forței de muncă, și 
să introducă și alte reforme în vederea 
facilitării accesului la locurile de muncă, a 
prevenirii retragerilor anticipate de pe piața 
muncii, a reducerii costurilor muncii și a 
combaterii segmentării pieței muncii, 
precum și să stabilească o corespondență 
între competențele lucrătorilor și cererea 
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de pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 30
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. menționează că toate statele membre au 
primit recomandări cu privire la nivelurile 
de participare pe piața muncii; invită 
statele membre cu niveluri ridicate ale 
șomajului să intensifice, prin consultare cu 
partenerii sociali, măsurile active privind 
piața muncii, precum serviciile în materie 
de formare și ocupare a forței de muncă, și 
să introducă și alte reforme în vederea 
facilitării accesului la locurile de muncă, a 
prevenirii retragerilor anticipate de pe piața 
muncii, a reducerii costurilor muncii și a 
combaterii segmentării pieței muncii;

4. observă că toate statele membre au 
primit recomandări cu privire la nivelurile 
de participare pe piața muncii; invită 
statele membre cu niveluri ridicate ale 
șomajului să intensifice, prin consultare cu 
partenerii sociali, măsurile active privind 
piața muncii, precum serviciile în materie 
de formare și ocupare a forței de muncă, și 
să introducă și alte reforme în vederea 
facilitării accesului la locurile de muncă, a 
prevenirii retragerilor anticipate de pe piața 
muncii și a combaterii segmentării pieței 
muncii; observă că în statele membre, ca 
măsură tranzitorie, statul trebuie să 
subvenționeze sesiuni de formare și locuri 
de muncă pentru prevenirea șomajului pe
termen lung și pentru a le permite 
tinerilor să își găsească locuri de muncă;
în acest context, invită statele membre, 
Comisia și Consiliul să creeze programe 
de investiții destinate dezvoltării unor 
locuri de muncă durabile și constată că, 
pentru a combate șomajul pe termen lung, 
trebuie să se stabilească obiective 
obligatorii pentru investiții în statele 
membre;

Or. de

Amendamentul 31
Evelyn Regner
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. menționează că toate statele membre au 
primit recomandări cu privire la nivelurile 
de participare pe piața muncii; invită 
statele membre cu niveluri ridicate ale 
șomajului să intensifice, prin consultare cu 
partenerii sociali, măsurile active privind 
piața muncii, precum serviciile în materie 
de formare și ocupare a forței de muncă, și 
să introducă și alte reforme în vederea 
facilitării accesului la locurile de muncă, a 
prevenirii retragerilor anticipate de pe piața 
muncii, a reducerii costurilor muncii și a 
combaterii segmentării pieței muncii;

4. observă că toate statele membre au 
primit recomandări cu privire la nivelurile 
de participare pe piața muncii; invită 
statele membre cu niveluri ridicate ale 
șomajului să intensifice, prin consultare cu 
partenerii sociali, măsurile active, 
cuprinzătoare și favorabile incluziunii
privind piața muncii, precum serviciile în 
materie de formare și ocupare a forței de 
muncă, și să introducă și alte reforme în 
vederea facilitării accesului la locurile de 
muncă, a prevenirii retragerilor anticipate 
de pe piața muncii, a reducerii costurilor 
muncii și a combaterii segmentării pieței 
muncii;

Or. de

Amendamentul 32
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. menționează că toate statele membre au 
primit recomandări cu privire la nivelurile 
de participare pe piața muncii; invită 
statele membre cu niveluri ridicate ale 
șomajului să intensifice, prin consultare cu 
partenerii sociali, măsurile active privind 
piața muncii, precum serviciile în materie 
de formare și ocupare a forței de muncă, și 
să introducă și alte reforme în vederea 
facilitării accesului la locurile de muncă, a 
prevenirii retragerilor anticipate de pe piața 
muncii, a reducerii costurilor muncii și a 
combaterii segmentării pieței muncii;

4. observă că toate statele membre au 
primit recomandări cu privire la nivelurile 
de participare pe piața muncii; invită 
statele membre cu niveluri scăzute ale 
participării pe piața muncii să intensifice, 
prin consultare cu partenerii sociali, 
măsurile active privind piața muncii, 
precum serviciile în materie de formare și 
ocupare a forței de muncă, și să introducă 
și alte reforme în vederea facilitării 
accesului la locurile de muncă de calitate, 
a facilitării unei concilieri între viața 
privată și viața profesională, a prevenirii 
retragerilor anticipate de pe piața muncii, a 
transferării taxelor și impozitelor de la 
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forța de muncă spre taxe și impozite de 
mediu, reducând astfel costurile muncii, și 
a combaterii segmentării pieței muncii; 
subliniază necesitatea de a asigura 
durabilitatea calității locurilor de muncă 
și de a combate în mod activ adâncirea 
sărăciei în rândul persoanelor încadrate 
în muncă;

Or. en

Amendamentul 33
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. menționează că toate statele membre au 
primit recomandări cu privire la nivelurile 
de participare pe piața muncii; invită 
statele membre cu niveluri ridicate ale 
șomajului să intensifice, prin consultare cu 
partenerii sociali, măsurile active privind 
piața muncii, precum serviciile în materie 
de formare și ocupare a forței de muncă, și 
să introducă și alte reforme în vederea 
facilitării accesului la locurile de muncă, a 
prevenirii retragerilor anticipate de pe piața 
muncii, a reducerii costurilor muncii și a 
combaterii segmentării pieței muncii;

4. observă că toate statele membre au 
primit recomandări cu privire la nivelurile 
de participare pe piața muncii; invită 
statele membre cu niveluri ridicate ale 
șomajului să intensifice, prin consultare cu 
partenerii sociali, măsurile active privind 
piața muncii, precum serviciile în materie 
de formare și ocupare a forței de muncă, și 
să introducă și alte reforme în vederea 
facilitării accesului la locurile de muncă, a 
prevenirii retragerilor anticipate de pe piața 
muncii, a îmbunătățirii competitivității și a 
combaterii segmentării pieței muncii;

Or. en

Amendamentul 34
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ia act de importanța fundamentală a 
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creșterii și consolidării pensiilor și 
salariilor, în special în țările cu economii 
mai fragile, cu scopul de a revitaliza 
piețele interne și a îmbunătăți condițiile 
de trai pentru lucrători și familiile 
acestora;

Or. pt

Amendamentul 35
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută recomandările specifice fiecărei 
țări în domeniul taxelor de mediu, 
elaborate de Comisie; subliniază impactul 
pozitiv înregistrat la nivelul bugetului, al 
ocupării forței de muncă, social și al 
mediului prin transferarea taxelor și 
impozitelor de la forța de muncă spre taxe 
și impozite de mediu și prin eliminarea 
treptată a subvențiilor dăunătoare 
mediului și invită Comisia să acorde 
prioritate taxelor de mediu în viitoarea 
analiză anuală a creșterii;

Or. en

Amendamentul 36
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. deplânge faptul că niciuna dintre 
recomandările specifice fiecărei țări nu 
abordează provocarea pe care o reprezintă 
impactul regimului de impozitare a 
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muncii asupra investițiilor pe termen lung 
și nici consecințele în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 37
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. deplânge recomandările specifice 
fiecărei țări ce au drept scop
descentralizarea procesului de stabilire a 
salariilor și de negociere colectivă; invită 
Comisia să se abțină de la aceste 
recomandări pe viitor;

Or. en

Amendamentul 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. amintește că situația tinerilor șomeri este 
deosebit de îngrijorătoare și că este nevoie 
de măsuri urgente; solicită elaborarea unui 
pact european pentru încadrarea în muncă a 
tinerilor prin care să se aplice măsurile 
necesare deja de mult timp și prin care să 
se prevadă resurse și măsuri noi în vederea 
combaterii șomajului în rândul tinerilor;

5. reamintește că situația tinerilor șomeri 
este deosebit de îngrijorătoare și că este 
nevoie de măsuri urgente; solicită 
elaborarea unui pact european pentru 
încadrarea în muncă a tinerilor pentru a 
finaliza și a pune în practică măsurile 
agreate în Pactul pentru creștere 
economică și locuri de muncă din 
iunie 2012 și pentru a adopta resurse și 
măsuri noi;

Or. es
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Amendamentul 39
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. amintește că situația tinerilor șomeri este 
deosebit de îngrijorătoare și că este nevoie 
de măsuri urgente; solicită elaborarea unui 
pact european pentru încadrarea în muncă a 
tinerilor prin care să se aplice măsurile 
necesare deja de mult timp și prin care să 
se prevadă resurse și măsuri noi în vederea 
combaterii șomajului în rândul tinerilor;

5. reamintește că situația tinerilor șomeri 
este deosebit de îngrijorătoare și că este 
nevoie de măsuri urgente; solicită 
elaborarea unui pact european pentru 
încadrarea în muncă a tinerilor prin care să 
se aplice măsurile necesare deja de mult 
timp și prin care să se prevadă resurse și 
măsuri noi în vederea combaterii șomajului 
în rândul tinerilor, a reducerii atât a 
numărului tinerilor care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET), cât 
și a sărăciei în rândul tinerilor, luând în 
considerare aspectul calitativ al locurilor 
de muncă decente care respectă pe deplin 
standardele de muncă de bază;

Or. en

Amendamentul 40
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. așteaptă cu interes concentrarea de 
fonduri în fazele inițiale ale Inițiativei 
privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor, astfel cum a solicitat 
Comisia EMPL prin amendamentele sale 
la recomandările specifice fiecărei țări;

Or. en
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Amendamentul 41
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută adoptarea Garanției pentru tineret 
de către Consiliu și alocarea a 6 miliarde 
de euro pentru Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor ca parte 
din următorul CFM; invită statele membre 
să realizeze programe de garanții pentru 
tineret;

6. salută adoptarea Garanției pentru tineret 
de către Consiliu și alocarea a 6 miliarde 
de euro pentru Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor ca parte 
din următorul CFM; invită statele membre 
să realizeze programe de garanții pentru 
tineret; constată cu satisfacție că aceste 
fonduri pot fi folosite în timpul primilor 
doi ani din următoarele cadre financiare; 
reamintește faptul că această sumă este 
totuși insuficientă și ar trebui să 
constituie prima tranșă de combatere a 
șomajului în rândul tinerilor; subliniază 
faptul că OIM a calculat că este nevoie de 
21 de miliarde de euro pentru a realiza un 
program eficient de combatere a 
șomajului în rândul tinerilor în UE;

Or. es

Amendamentul 42
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută adoptarea Garanției pentru tineret 
de către Consiliu și alocarea a 6 miliarde 
de euro pentru Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor ca parte 
din următorul CFM; invită statele membre 
să realizeze programe de garanții pentru 
tineret;

6. salută adoptarea Garanției pentru tineret 
de către Consiliu și observă faptul că
alocarea a 6 miliarde de euro pentru 
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă 
în rândul tinerilor ca parte din următorul 
CFM nu este suficientă pentru 
combaterea pe termen lung a șomajului în 
rândul tinerilor; invită Consiliul să 
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susțină financiar, în măsura 
posibilităților, statele membre în 
realizarea programelor de garanții pentru 
tineret;

Or. de

Amendamentul 43
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută adoptarea Garanției pentru tineret 
de către Consiliu și alocarea a 6 miliarde 
de euro pentru Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor ca parte 
din următorul CFM; invită statele membre 
să realizeze programe de garanții pentru 
tineret;

6. salută adoptarea Garanției pentru tineret 
de către Consiliu și alocarea a 6 miliarde 
de euro pentru Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor ca parte 
din următorul CFM; invită statele membre 
să realizeze programe de garanții pentru 
tineret și să în mod eficient utilizeze 
resursele disponibile, concentrând 
activitățile asupra celor aflați în situații 
extrem de dificile;

Or. en

Amendamentul 44
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută adoptarea Garanției pentru tineret 
de către Consiliu și alocarea a 6 miliarde 
de euro pentru Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor ca parte 
din următorul CFM; invită statele membre 
să realizeze programe de garanții pentru 
tineret;

6. ia act de adoptarea Garanției pentru 
tineret de către Consiliu și alocarea a 6 
miliarde de euro pentru Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 
ca parte din următorul CFM; invită statele 
membre să realizeze programe de garanții 
pentru tineret; face referire, în acest 
context, la studiul OIM intitulat „Euro 
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Zone job crisis: trends and policy 
responses” (Criza locurilor de muncă în 
zona euro: tendințe și măsuri în materie 
de politică), care constată că e nevoie de o 
infuzie de capital de 21 de miliarde de 
euro pentru a avea un impact adevărat 
asupra nivelului șomajului în rândul 
tinerilor, demonstrând că suma alocată 
este în mod evident nepotrivită pentru 
această sarcină;

Or. pt

Amendamentul 45
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută adoptarea Garanției pentru tineret 
de către Consiliu și alocarea a 6 miliarde 
de euro pentru Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor ca parte 
din următorul CFM; invită statele membre 
să realizeze programe de garanții pentru 
tineret;

6. salută adoptarea Garanției pentru tineret 
de către Consiliu și alocarea a 6 miliarde 
de euro pentru Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor ca parte 
din următorul CFM; invită statele membre 
să realizeze programe de garanții pentru 
tineret; subliniază faptul că, potrivit OIM, 
pentru a pune în aplicare în mod eficient 
programele de garanții pentru tineret în 
interiorul zonei euro, este nevoie de 21 de 
miliarde de euro1, în timp ce cheltuielile 
anuale cu șomajul în rândul tinerilor în 
Uniunea Europeană se ridică la 153 de 
miliarde de euro, echivalentul a 1,2 % din 
PIB-ul UE2; prin urmare, invită statele 
membre să își intensifice eforturile de 
combatere a șomajului în rândul tinerilor;
__________________
1a se vedea: Organizația Internațională a 
Muncii: Eurozone Job Crisis. Trends and 
Policy Responses („Criza locurilor de 
muncă în zona euro: tendințe și 
răspunsuri în materie de politică”), 
Geneva, 2012.
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2a se vedea: Eurofound: „NEET – Tineri 
care nu sunt încadrați profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau 
de formare: caracteristici, costuri și 
răspunsuri din sfera politicilor în 
Europa”, Oficiul pentru Publicații al 
Uniunii Europene, Luxemburg, 2012.

Or. de

Amendamentul 46
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută adoptarea Garanției pentru tineret 
de către Consiliu și alocarea a 6 miliarde 
de euro pentru Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor ca parte 
din următorul CFM; invită statele membre 
să realizeze programe de garanții pentru 
tineret;

6. salută adoptarea Garanției pentru tineret 
de către Consiliu și alocarea a 6 miliarde 
de euro pentru Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor ca parte 
din următorul CFM; invită statele membre 
să realizeze programe de garanții pentru 
tineret; invită Comisia și Consiliul să se 
asigure că, în cadrul procedurii aplicabile 
deficitelor excesive, și statele membre 
dispun de o marjă de manevră fiscală 
pentru a utiliza aceste măsuri, îndeosebi 
prin scutirea temporară de la calcularea 
deficitului excesiv a cofinanțării acordate 
de statele membre pentru măsurile de 
combatere a șomajului în rândul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 47
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută adoptarea Garanției pentru tineret 
de către Consiliu și alocarea a 6 miliarde 
de euro pentru Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor ca parte 
din următorul CFM; invită statele membre 
să realizeze programe de garanții pentru 
tineret;

6. salută adoptarea Garanției pentru tineret 
de către Consiliu și alocarea a 6 miliarde 
de euro pentru Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor ca parte 
din următorul CFM; invită statele membre 
să realizeze urgent programe de garanții 
pentru tineret;

Or. en

Amendamentul 48
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea de a asigura o 
mai mare echitate în cadrul sistemelor 
fiscale, îndeosebi sisteme fiscale 
progresive și transferul bazei fiscale de la 
forța de muncă spre alte surse;

Or. en

Amendamentul 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează Comisia să continue
activitatea echipelor de acțiune pentru 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 
pentru a sprijini statele membre cu cele 
mai ridicate niveluri de șomaj în rândul 
tinerilor să reprogrameze fondurile
structurale din partea UE pentru a le 

7. este dezamăgit de realizările echipelor 
de acțiune pentru ocuparea forței de muncă 
în rândul tinerilor din statele membre cu 
cele mai ridicate niveluri de șomaj în 
rândul tinerilor în urma reprogramării
fondurilor structurale din partea UE; salută 
intenția Comisiei de a dezvolta Portalul 
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îndrepta către tineri; salută intenția 
Comisiei de a dezvolta Portalul european 
pentru mobilitatea locurilor de muncă 
(EURES) prin intensificarea și extinderea 
activităților sale și, mai ales, prin 
promovarea mobilității tinerilor;

european pentru mobilitatea locurilor de 
muncă (EURES) prin intensificarea și 
extinderea activităților sale și, mai ales, 
prin promovarea mobilității tinerilor;

Or. es

Amendamentul 50
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează Comisia să continue 
activitatea echipelor de acțiune pentru 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 
pentru a sprijini statele membre cu cele mai 
ridicate niveluri de șomaj în rândul 
tinerilor să reprogrameze fondurile 
structurale din partea UE pentru a le 
îndrepta către tineri; salută intenția 
Comisiei de a dezvolta Portalul european 
pentru mobilitatea locurilor de muncă 
(EURES) prin intensificarea și extinderea 
activităților sale și, mai ales, prin 
promovarea mobilității tinerilor;

7. încurajează Comisia să continue 
activitatea echipelor de acțiune pentru 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 
pentru a sprijini statele membre cu cele mai 
ridicate niveluri de șomaj în rândul 
tinerilor să reprogrameze fondurile 
structurale din partea UE pentru a le 
direcționa către tineri; salută intenția 
Comisiei de a dezvolta Portalul european 
pentru mobilitatea locurilor de muncă 
(EURES) prin intensificarea și extinderea 
activităților sale și, mai ales, prin 
promovarea mobilității tinerilor; observă 
totuși că, totodată, mobilitatea trebuie să 
rămână voluntară și că eforturile de a 
crea locuri de muncă și centre de formare 
la fața locului nu trebuie să fie limitate de 
aceasta;

Or. de

Amendamentul 51
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează Comisia să continue 
activitatea echipelor de acțiune pentru 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 
pentru a sprijini statele membre cu cele mai 
ridicate niveluri de șomaj în rândul 
tinerilor să reprogrameze fondurile 
structurale din partea UE pentru a le 
îndrepta către tineri; salută intenția 
Comisiei de a dezvolta Portalul european 
pentru mobilitatea locurilor de muncă 
(EURES) prin intensificarea și extinderea 
activităților sale și, mai ales, prin 
promovarea mobilității tinerilor;

7. încurajează Comisia să continue 
activitatea echipelor de acțiune pentru 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 
pentru a sprijini statele membre cu cele mai 
ridicate niveluri de șomaj în rândul 
tinerilor să reprogrameze fondurile 
structurale din partea UE pentru a le 
direcționa către tineri; salută intenția 
Comisiei de a dezvolta Portalul european 
pentru mobilitatea locurilor de muncă 
(EURES) prin intensificarea și extinderea 
activităților sale și, mai ales, prin 
promovarea mobilității tinerilor; invită 
Comisia să propună un cadru de calitate 
pentru stagii care să cuprindă, printre 
altele, criterii pentru o remunerare 
corectă, rezultatele învățării, condiții de 
lucru, standarde de siguranță și de 
sănătate; invită Comisia, statele membre 
și partenerii sociali europeni să pună în 
aplicare în mod ambițios Alianța 
europeană pentru ucenicii;

Or. de

Amendamentul 52
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează Comisia să continue 
activitatea echipelor de acțiune pentru 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 
pentru a sprijini statele membre cu cele mai 
ridicate niveluri de șomaj în rândul 
tinerilor să reprogrameze fondurile 
structurale din partea UE pentru a le 
îndrepta către tineri; salută intenția 
Comisiei de a dezvolta Portalul european 
pentru mobilitatea locurilor de muncă 

7. încurajează Comisia să continue 
activitatea echipelor de acțiune pentru 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 
pentru a sprijini statele membre cu cele mai 
ridicate niveluri de șomaj în rândul 
tinerilor să reprogrameze fondurile 
structurale din partea UE în cadrul 
financiar multianual 2007-2013, pentru a 
le direcționa către tineri; salută intenția 
Comisiei de a dezvolta Portalul european 
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(EURES) prin intensificarea și extinderea 
activităților sale și, mai ales, prin 
promovarea mobilității tinerilor;

pentru mobilitatea locurilor de muncă 
(EURES) prin intensificarea și extinderea 
activităților sale și, mai ales, prin 
promovarea mobilității tinerilor;

Or. en

Amendamentul 53
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. având în vedere numărul lucrătorilor, 
în special al celor tineri, care pleacă din 
țările lor de origine în alte țări ale UE în 
căutarea unui loc de muncă, consideră că 
trebuie să se dezvolte de urgență măsuri 
adecvate pentru a garanta portabilitatea 
drepturilor sociale obținute în acest 
proces, în special drepturile la ajutor de 
șomaj și la pensie; consideră că în această 
situație EURES ar trebui să joace un rol 
mai important în ceea ce privește plasarea 
forței de muncă în diferitele state 
membre; salută îmbunătățirile aduse 
Portalului mobilității europene și solicită 
elaborarea, împreună cu statele membre, 
a unei strategii specifice acestuia;

Or. es

Amendamentul 54
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută faptul că, pentru prima dată, 
unele recomandări specifice fiecărei țări 
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abordează situația specială a statelor 
membre cu privire la sărăcie; condamnă 
profund faptul că nicio recomandare 
specifică fiecărei țări nu abordează în 
special cazul de excludere a femeilor de 
pe piața muncii și de absență a măsurilor 
pentru a includerea acestora;

Or. en

Amendamentul 55
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită statele membre să pună în 
aplicare programe care să asigure un 
acces sporit la finanțare pentru IMM-uri 
cu scopul de a stimula creșterea ocupării 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 56
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază necesitatea unei flexibilități 
fiscale sporite pentru a răspunde nevoilor 
specifice ale diferitelor state membre;

Or. en

Amendamentul 57
Marian Harkin
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este foarte necesar să se ia 
măsuri în vederea creșterii participării pe 
piața muncii a femeilor, a lucrătorilor mai 
în vârstă și a lucrătorilor cu dizabilități, 
asigurând existența unor stimulente 
eficiente pentru întoarcerea pe piața muncii 
și continuarea activității profesionale; 
amintește că un rol esențial îl au calitatea, 
prețul rezonabil și accesibilitatea serviciilor 
legate de educația copiilor preșcolari și de 
îngrijirea copiilor;

8. subliniază faptul că este foarte necesar 
să se ia măsuri în vederea creșterii 
participării pe piața muncii a femeilor, a 
lucrătorilor mai în vârstă și a lucrătorilor cu 
dizabilități, asigurând existența unor 
stimulente eficiente pentru întoarcerea pe 
piața muncii și continuarea activității 
profesionale; amintește că un rol esențial îl 
au calitatea, prețul rezonabil și 
accesibilitatea serviciilor legate de educația 
copiilor preșcolari, de îngrijirea copiilor și 
a persoanelor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 58
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că șomerii pe termen lung ar 
trebui susținuți prin stimulente pentru 
ocuparea forței de muncă, cum ar fi 
programele menite să asigure trecerea de la 
statutul de asistat la cel de lucrător, și 
sisteme de prestații sociale adecvate atunci 
când reintră pe piața muncii;

9. subliniază faptul că șomerii pe termen 
lung ar trebui susținuți prin stimulente 
pentru ocuparea forței de muncă, cum ar fi 
programele menite să asigure trecerea de la 
statutul de asistat la cel de lucrător, și 
sisteme de prestații sociale adaptate la 
necesitățile acestora atunci când reintră pe 
piața muncii;

Or. de

Amendamentul 59
Marije Cornelissen
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Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că șomerii pe termen lung ar 
trebui susținuți prin stimulente pentru 
ocuparea forței de muncă, cum ar fi 
programele menite să asigure trecerea de la 
statutul de asistat la cel de lucrător, și
sisteme de prestații sociale adecvate atunci 
când reintră pe piața muncii;

9. subliniază faptul că șomerii pe termen 
lung ar trebui susținuți prin crearea de 
locuri de muncă și prin abordări integrate 
de incluziune activă, inclusiv prin
stimulente pozitive pentru ocuparea forței 
de muncă, cum ar fi consilierea 
personalizată și programele menite să 
asigure trecerea de la statutul de asistat la 
cel de lucrător, prin sisteme de prestații 
sociale adecvate și acces la servicii de 
calitate pentru a îi sprijini atunci când 
reintră pe piața muncii și în vederea 
accesării unor locuri de muncă de 
calitate;

Or. en

Amendamentul 60
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază faptul că statele membre ar 
trebui să introducă în mod riguros măsuri 
de sporire a securității lucrătorilor prin 
eliminarea treptată a locurilor de muncă 
precare și a contractelor atipice, pentru a 
limita și a reduce formele nesigure de 
încadrare în muncă, a căror utilizare 
abuzivă ar trebui să fie pedepsită; 
subliniază faptul că, în consecință, statele 
membre au responsabilitatea de a 
introduce o combinație de contracte 
sigure și fiabile, politici active și 
integratoare privind piața forței de 
muncă, învățarea pe tot parcursul vieții și 
sisteme eficiente de securitate socială de 
înaltă calitate corelate cu drepturi clare 
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pentru șomeri la prestații adecvate și 
măsuri adaptate pentru a le permite să își 
găsească un loc de muncă de calitate și să 
urmeze un program de formare și, după 
caz, să își îmbunătățească aptitudinile și 
competențele;

Or. pt

Amendamentul 61
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. amintește că încă nu este exploatat 
potențialul economic și de creare de locuri 
de muncă ridicat al sectorului serviciilor; 
solicită punerea în aplicare deplină și 
corespunzătoare a Directivei privind 
serviciile a UE; invită statele membre să 
elimine barierele din sectorul de retail și 
restricțiile exagerate cu privire la 
serviciile profesionale și la profesiile 
reglementate;

10. reamintește că încă nu este exploatat 
potențialul economic și de creare de locuri 
de muncă ridicat al sectorului serviciilor; 
solicită punerea în aplicare deplină și 
corespunzătoare a Directivei privind 
serviciile a UE; observă totodată că 
trebuie să se respecte în toate domeniile 
standardele legate de salarii și standardele 
sociale; invită statele membre să 
stabilească, în toate sectoarele care nu 
există contracte colective încheiate între 
partenerii sociali, un salariu minim legal 
bazat pe convențiile colective obișnuite 
din sectoarele respective;

Or. de

Amendamentul 62
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. amintește că încă nu este exploatat 
potențialul economic și de creare de locuri 

10. reamintește că încă nu este exploatat 
potențialul economic și de creare de locuri 
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de muncă ridicat al sectorului serviciilor; 
solicită punerea în aplicare deplină și 
corespunzătoare a Directivei privind 
serviciile a UE; invită statele membre să 
elimine barierele din sectorul de retail și 
restricțiile exagerate cu privire la serviciile 
profesionale și la profesiile reglementate;

de muncă ridicat al sectorului serviciilor; 
solicită punerea în aplicare deplină și 
corespunzătoare a Directivei privind 
serviciile a UE; invită statele membre să 
elimine barierele din sectorul de retail și 
restricțiile exagerate cu privire la serviciile 
profesionale și la profesiile reglementate; 
solicită, totodată, eliminarea obstacolelor 
din calea liberei circulații a lucrătorilor în 
vederea îmbunătățirii mobilității și a 
utilizării optime capitalului uman al UE;

Or. en

Amendamentul 63
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. amintește că încă nu este exploatat 
potențialul economic și de creare de 
locuri de muncă ridicat al sectorului 
serviciilor; solicită punerea în aplicare 
deplină și corespunzătoare a Directivei 
privind serviciile a UE; invită statele 
membre să elimine barierele din sectorul 
de retail și restricțiile exagerate cu privire 
la serviciile profesionale și la profesiile 
reglementate;

10. reamintește rolul important al 
serviciilor publice în protejarea 
drepturilor sociale; invită statele membre 
să își consolideze aceste servicii în 
defavoarea promovării unor politici care 
necesită concedierea angajaților;
subliniază faptul că nu ar trebui să se 
facă apel la serviciile private cu prețul 
distrugerii rețelelor de servicii publice;

Or. pt

Amendamentul 64
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. amintește că încă nu este exploatat 10. reamintește că încă nu este exploatat 
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potențialul economic și de creare de locuri 
de muncă ridicat al sectorului serviciilor; 
solicită punerea în aplicare deplină și 
corespunzătoare a Directivei privind 
serviciile a UE; invită statele membre să 
elimine barierele din sectorul de retail și 
restricțiile exagerate cu privire la serviciile 
profesionale și la profesiile reglementate;

potențialul economic și de creare de locuri 
de muncă deplin al sectorului serviciilor; 
solicită punerea în aplicare deplină și 
corespunzătoare a Directivei privind 
serviciile a UE, menținând, totodată, 
obligațiile serviciului public care pot 
asigura accesul universal la servicii de 
calitate pentru toată lumea; invită statele 
membre să investească îndeosebi în 
servicii sociale de calitate; invită statele 
membre să elimine barierele din sectorul 
de retail și restricțiile exagerate cu privire 
la serviciile profesionale și la profesiile 
reglementate;

Or. en

Amendamentul 65
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază potențialul de creare de 
locuri de muncă al economiei ecologice
care, potrivit estimărilor Comisiei, ar 
putea crea cinci milioane de locuri de 
muncă până în 2020 numai în sectoarele 
eficienței energetice și energiilor 
regenerabile, cu condiția să fie puse în 
aplicare politici ambițioase privind 
schimbările climatice și energia; invită 
statele membre să asigure niveluri 
suficiente de investiții în aceste domenii și 
să anticipeze competențe viitoare ale 
lucrătorilor, precum și să garanteze 
calitatea locurilor de muncă așa-numite 
„ecologice”; invită Comisia să includă 
exploatarea potențialului creării de locuri 
de muncă a economiei ecologice ca 
prioritate-cheie în analiza anuală a 
creșterii pentru 2014;

Or. en
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Amendamentul 66
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită Comisiei Europene să 
elaboreze o carte verde privind o 
indemnizație minimă pentru șomaj în 
zona euro ca stabilizator automat, ca 
urmare a dezbaterii în cadrul ședinței 
plenare cu privire la dimensiunea socială 
a UEM și a audierii organizate la 
9 iulie 2013 de Comisia EMPL a 
Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 67
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul

Proiectul de aviz Amendamentul

11. amintește de neconcordanțele de 
competențe și de lipsa acestora din multe 
regiuni și sectoare și de caracterul 
inadecvat al anumitor sisteme de educație
și formare în ceea ce privește satisfacerea 
cererilor pieței; salută reformele 
sistemelor de educație și formare 
profesională realizate de mai multe state 
membre pentru a adapta aptitudinile și 
competențele la nevoile de pe piața 
muncii, în special ale tinerilor; amintește 
că aproape toate statele membre trebuie să 
realizeze demersuri și investiții 
suplimentare în domeniul educației și al 
formării;

11. reamintește că toate statele membre ar 
trebui să depună eforturi mai mari pentru 
a-și adapta sistemele de educație la 
nevoile pieței forței de muncă; regretă 
faptul că în recomandările Comisiei nu se 
atrage atenția statelor membre asupra 
acestui aspect;
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Or. es

Amendamentul 68
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. amintește de neconcordanțele de 
competențe și de lipsa acestora din multe 
regiuni și sectoare și de caracterul 
inadecvat al anumitor sisteme de educație 
și formare în ceea ce privește satisfacerea 
cererilor pieței; salută reformele sistemelor 
de educație și formare profesională 
realizate de mai multe state membre pentru 
a adapta aptitudinile și competențele la 
nevoile de pe piața muncii, în special ale 
tinerilor; amintește că aproape toate statele 
membre trebuie să realizeze demersuri și 
investiții suplimentare în domeniul 
educației și al formării;

11. reamintește neconcordanțele de 
competențe și lipsa acestora din multe 
regiuni și sectoare, precum și caracterul 
inadecvat al anumitor sisteme de educație 
și formare în ceea ce privește satisfacerea 
cererilor pieței; salută reformele sistemelor 
de educație și formare profesională 
realizate de mai multe state membre pentru 
a adapta aptitudinile și competențele la 
nevoile de pe piața muncii, în special ale 
tinerilor; reamintește că aproape toate 
statele membre trebuie să realizeze 
demersuri și investiții suplimentare în 
domeniul educației și al formării; observă 
că măsurile de austeritate și cerințele 
referitoare la consolidarea bugetară nu 
trebuie să împiedice investițiile în sesiuni 
de formare și locuri de muncă sigure și 
durabile;

Or. de

Amendamentul 69
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. amintește de neconcordanțele de 
competențe și de lipsa acestora din multe 
regiuni și sectoare și de caracterul 
inadecvat al anumitor sisteme de educație 

11. reamintește neconcordanțele de 
competențe și lipsa acestora din multe 
regiuni și sectoare, precum și caracterul 
inadecvat al anumitor sisteme de educație 
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și formare în ceea ce privește satisfacerea 
cererilor pieței; salută reformele 
sistemelor de educație și formare 
profesională realizate de mai multe state 
membre pentru a adapta aptitudinile și 
competențele la nevoile de pe piața 
muncii, în special ale tinerilor; amintește
că aproape toate statele membre trebuie să 
realizeze demersuri și investiții 
suplimentare în domeniul educației și al 
formării;

și formare în ceea ce privește satisfacerea 
cererilor pieței; consideră că instituțiile de 
educație și/sau formare trebuie să le ofere 
studenților stagii în completarea 
programei, care să le permită acestora să 
dobândească experiență în domeniul ales, 
facilitându-le astfel experiența de învățare 
și înțelegerea practicilor profesionale; 
reamintește că aproape toate statele 
membre trebuie să realizeze demersuri și 
investiții suplimentare în domeniul 
educației și al formării;

Or. pt

Amendamentul 70
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. amintește de neconcordanțele de 
competențe și de lipsa acestora din multe 
regiuni și sectoare și de caracterul 
inadecvat al anumitor sisteme de educație 
și formare în ceea ce privește satisfacerea 
cererilor pieței; salută reformele sistemelor 
de educație și formare profesională 
realizate de mai multe state membre pentru 
a adapta aptitudinile și competențele la 
nevoile de pe piața muncii, în special ale 
tinerilor; amintește că aproape toate statele 
membre trebuie să realizeze demersuri și 
investiții suplimentare în domeniul 
educației și al formării;

11. salută reformele sistemelor de educație 
și formare profesională realizate de mai 
multe state membre pentru a adapta 
aptitudinile și competențele la nevoile de 
pe piața muncii, în special ale tinerilor;
subliniază în acest context avantajele 
sistemelor duale de educație; reamintește
că aproape toate statele membre trebuie să 
realizeze demersuri și investiții 
suplimentare în domeniul educației și al 
formării;

Or. de

Amendamentul 71
Marije Cornelissen
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Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. amintește de neconcordanțele de 
competențe și de lipsa acestora din multe 
regiuni și sectoare și de caracterul 
inadecvat al anumitor sisteme de educație 
și formare în ceea ce privește satisfacerea 
cererilor pieței; salută reformele sistemelor 
de educație și formare profesională 
realizate de mai multe state membre pentru 
a adapta aptitudinile și competențele la 
nevoile de pe piața muncii, în special ale 
tinerilor; amintește că aproape toate statele 
membre trebuie să realizeze demersuri și 
investiții suplimentare în domeniul 
educației și al formării;

11. reamintește neconcordanțele de 
competențe și lipsa acestora din multe 
regiuni și sectoare, precum și caracterul 
inadecvat al anumitor sisteme de educație 
și formare în ceea ce privește satisfacerea 
cererilor pieței și a necesităților 
lucrătorilor; salută reformele sistemelor de 
educație și formare profesională realizate 
de mai multe state membre pentru a adapta 
aptitudinile și competențele la nevoile de 
pe piața muncii și ale (viitorilor) lucrători, 
în special ale tinerilor; reamintește că 
aproape toate statele membre trebuie să 
realizeze demersuri și investiții 
suplimentare în domeniul educației și al 
formării;

Or. en

Amendamentul 72
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. amintește de neconcordanțele de 
competențe și de lipsa acestora din multe 
regiuni și sectoare și de caracterul 
inadecvat al anumitor sisteme de educație 
și formare în ceea ce privește satisfacerea 
cererilor pieței; salută reformele sistemelor 
de educație și formare profesională 
realizate de mai multe state membre pentru 
a adapta aptitudinile și competențele la 
nevoile de pe piața muncii, în special ale 
tinerilor; amintește că aproape toate statele 
membre trebuie să realizeze demersuri și 
investiții suplimentare în domeniul 
educației și al formării;

11. reamintește neconcordanțele de 
competențe și lipsa acestora din multe 
regiuni și sectoare, precum și caracterul 
inadecvat al anumitor sisteme de educație 
și formare în ceea ce privește satisfacerea 
cererilor pieței; salută reformele sistemelor 
de educație și formare profesională 
realizate de mai multe state membre pentru 
a adapta aptitudinile și competențele la 
nevoile de pe piața muncii, în special ale 
tinerilor; reamintește că aproape toate 
statele membre trebuie să realizeze 
demersuri și investiții suplimentare în 
domeniul educației, al formării, al 
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cercetării, al inovării și al dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 73
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. observă că, pe lângă reforma din 
domeniul educației și al formării, este 
nevoie de o strategie de emigrare pe 
termen lung, bazată pe criterii, pentru a 
răspunde la deficitul de forță de muncă 
calificată și la schimbările demografice;

Or. de

Amendamentul 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. observă că criza a avut un impact 
puternic și de durată asupra nivelurilor 
șomajului din statele membre și a situației 
sociale de aici, ceea ce a dus la creșterea 
nesustenabilă a sărăciei și a excluderii 
sociale, inclusiv a sărăciei infantile, a 
numărului de persoane fără adăpost și de 
lucrători săraci, precum și a 
supraîndatorării familiilor; invită, în acest 
context, statele membre să consolideze 
dispozitivele de siguranță și să asigure 
eficiența sistemelor de asistență socială 
care se ocupă de persoanele afectate;

12. observă că criza a avut un impact 
puternic și de durată asupra nivelurilor 
șomajului din statele membre și a situației 
sociale de aici, ceea ce a dus la creșterea 
nesustenabilă a sărăciei și a excluderii 
sociale, inclusiv a sărăciei infantile, a 
numărului de persoane fără adăpost și de 
lucrători săraci, precum și a
supraîndatorării familiilor; invită, în acest 
context, statele membre să consolideze 
dispozitivele de siguranță și să asigure 
eficiența sistemelor de asistență socială 
care se ocupă de persoanele afectate; 
subliniază faptul că declinul economic și 
social a epuizat stabilizatorii fiscali 
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naționali în unele state membre, în timp 
ce altele se bucură de marje confortabile; 
solicită Comisiei să prezinte cât mai 
repede o propunere pentru un stabilizator 
european automat, așa cum este definit în 
planul său din decembrie 2012;

Or. es

Amendamentul 75
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. observă că criza a avut un impact 
puternic și de durată asupra nivelurilor 
șomajului din statele membre și a situației 
sociale de aici, ceea ce a dus la creșterea 
nesustenabilă a sărăciei și a excluderii 
sociale, inclusiv a sărăciei infantile, a 
numărului de persoane fără adăpost și de 
lucrători săraci, precum și a 
supraîndatorării familiilor; invită, în acest 
context, statele membre să consolideze 
dispozitivele de siguranță și să asigure 
eficiența sistemelor de asistență socială 
care se ocupă de persoanele afectate;

12. observă că criza a avut un impact 
puternic și de durată asupra nivelurilor 
șomajului din statele membre și a situației 
sociale de aici, ceea ce a dus la creșterea 
nesustenabilă a sărăciei și a excluderii 
sociale, inclusiv a sărăciei infantile, a 
numărului de persoane fără adăpost și de 
lucrători săraci, precum și a 
supraîndatorării familiilor; invită, în acest 
context, statele membre să consolideze 
dispozitivele de siguranță și să asigure 
eficiența sistemelor de asistență socială
care se ocupă de persoanele afectate; 
observă că măsurile de austeritate 
adoptate pentru consolidarea bugetară nu 
trebuie să ducă la privarea persoanelor 
respective de plățile de sprijin necesare;

Or. de

Amendamentul 76
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 12
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Proiectul de aviz Amendamentul

12. observă că criza a avut un impact 
puternic și de durată asupra nivelurilor 
șomajului din statele membre și a situației 
sociale de aici, ceea ce a dus la creșterea 
nesustenabilă a sărăciei și a excluderii 
sociale, inclusiv a sărăciei infantile, a 
numărului de persoane fără adăpost și de 
lucrători săraci, precum și a 
supraîndatorării familiilor; invită, în acest 
context, statele membre să consolideze 
dispozitivele de siguranță și să asigure 
eficiența sistemelor de asistență socială 
care se ocupă de persoanele afectate;

12. observă că criza a avut un impact 
puternic și de durată asupra nivelurilor 
șomajului din statele membre și a situației 
sociale de aici, ceea ce a dus la creșterea 
nesustenabilă a sărăciei și a excluderii 
sociale, inclusiv a sărăciei infantile, a 
numărului de persoane fără adăpost și de 
lucrători săraci, precum și a 
supraîndatorării familiilor; invită, în acest 
context, statele membre să consolideze 
dispozitivele de siguranță și să asigure 
eficiența sistemelor de asistență socială 
care se ocupă de persoanele afectate, 
precum și să investească în măsuri de 
prevenire;

Or. en

Amendamentul 77
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. observă că criza a avut un impact 
puternic și de durată asupra nivelurilor 
șomajului din statele membre și a situației 
sociale de aici, ceea ce a dus la creșterea 
nesustenabilă a sărăciei și a excluderii 
sociale, inclusiv a sărăciei infantile, a 
numărului de persoane fără adăpost și de 
lucrători săraci, precum și a 
supraîndatorării familiilor; invită, în acest 
context, statele membre să consolideze 
dispozitivele de siguranță și să asigure 
eficiența sistemelor de asistență socială 
care se ocupă de persoanele afectate;

12. observă că criza și politica de 
austeritate ulterioară au avut un impact 
puternic și de durată asupra nivelurilor 
șomajului din statele membre și a situației 
sociale de aici, ceea ce a dus la creșterea 
nesustenabilă a sărăciei și a excluderii 
sociale, inclusiv a sărăciei infantile, a 
numărului de persoane fără adăpost și de 
lucrători săraci, precum și a 
supraîndatorării familiilor; invită, în acest 
context, statele membre să consolideze 
dispozitivele de siguranță și să asigure
eficiența sistemelor de asistență socială 
care se ocupă de persoanele afectate;

Or. de
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Amendamentul 78
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. observă că criza a avut un impact 
puternic și de durată asupra nivelurilor 
șomajului din statele membre și a situației 
sociale de aici, ceea ce a dus la creșterea 
nesustenabilă a sărăciei și a excluderii 
sociale, inclusiv a sărăciei infantile, a 
numărului de persoane fără adăpost și de 
lucrători săraci, precum și a 
supraîndatorării familiilor; invită, în acest 
context, statele membre să consolideze 
dispozitivele de siguranță și să asigure 
eficiența sistemelor de asistență socială 
care se ocupă de persoanele afectate;

12. observă că criza, exacerbată de 
politicile de consolidare fiscală prociclice,
a avut un impact puternic și de durată 
asupra nivelurilor șomajului din statele 
membre și a situației sociale de aici, ceea 
ce a dus la creșterea nesustenabilă a 
sărăciei și a excluderii sociale, inclusiv a 
sărăciei infantile, a numărului de persoane 
fără adăpost, a inegalității sociale și a 
numărului de lucrători săraci, precum și a 
supraîndatorării familiilor; invită, în acest 
context, Comisia și Consiliul să repună în 
discuție ritmul și calendarul consolidării 
fiscale și să prelungească termenele 
acordate în vederea corectării deficitelor 
excesive, pentru a permite crearea de 
locuri de muncă; invită statele membre să 
consolideze dispozitivele de siguranță și să 
asigure eficiența sistemelor de asistență 
socială care se ocupă de persoanele 
afectate;

Or. en

Amendamentul 79
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. observă că criza a avut un impact 
puternic și de durată asupra nivelurilor 
șomajului din statele membre și a situației 
sociale de aici, ceea ce a dus la creșterea 

12. observă că criza a avut un impact 
puternic și de durată asupra nivelurilor 
șomajului din statele membre și a situației 
sociale de aici, ceea ce a dus la creșterea 
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nesustenabilă a sărăciei și a excluderii 
sociale, inclusiv a sărăciei infantile, a 
numărului de persoane fără adăpost și de 
lucrători săraci, precum și a 
supraîndatorării familiilor; invită, în acest 
context, statele membre să consolideze 
dispozitivele de siguranță și să asigure 
eficiența sistemelor de asistență socială 
care se ocupă de persoanele afectate;

nesustenabilă a sărăciei și a excluderii 
sociale, inclusiv a sărăciei infantile, a 
numărului de persoane fără adăpost și de 
lucrători săraci, precum și a 
supraîndatorării familiilor; invită, în acest 
context, statele membre să consolideze 
dispozitivele de siguranță și să asigure 
eficiența sistemelor de asistență socială 
care se ocupă de persoanele afectate; 
îndeamnă Comisia să ia în considerare 
impactul programelor de ajustare 
economică asupra progreselor înregistrate 
față de principalele obiective ale Strategiei 
Europa 2020 în statele membre care se 
confruntă cu dificultăți financiare și să 
convină asupra modificărilor care au ca 
scop alinierea programelor de ajustare la
obiectivele Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 80
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. în acest sens, consideră că sistemele 
publice de pensii atenuează într-o 
oarecare măsură efectele sociale negative; 
regretă faptul că recomandările Comisiei, 
în special cele referitoare la vârsta legală
de pensionare și legătura acesteia cu 
speranța de viață, nu fac referire la 
recomandările formulate de Parlamentul 
European în rapoartele sale referitoare la 
cartea verde și cartea albă privind 
pensiile;

Or. es
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Amendamentul 81
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. subliniază faptul că, pentru a ieși 
mai puternice din criza economică și 
socială, pentru a se bucura de niveluri 
mai ridicate de creștere economică și 
pentru a-și proteja pe termen lung 
sistemele de asistență socială, statele 
membre ar trebui să promoveze serviciile 
publice de calitate, utilizând la maximum 
potențialul forței de muncă, garantând 
drepturile lucrătorilor și promovând 
negocierea colectivă și un sistem public și 
universal de asigurări sociale;

Or. pt

Amendamentul 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. salută faptul că anul acesta multe state 
membre au făcut un efort mai mare de a 
implica parlamentele naționale, partenerii 
sociali și societatea civilă în elaborarea 
programelor lor naționale de reformă; 
subliniază că implicarea tuturor părților 
interesate în dezvoltarea reformelor 
necesare este esențială pentru realizarea 
și succesul acestora.

13. salută faptul că anul acesta multe state 
membre au făcut un efort mai mare de a 
implica parlamentele naționale, partenerii 
sociali și societatea civilă în elaborarea 
programelor lor naționale de reformă; 
invită Comisia să impună obligația ca 
statele membre să asigure implicarea
prealabilă a parlamentelor lor naționale și 
a părților sociale interesate în elaborarea 
programelor de reformă și a programelor 
de stabilitate și convergență naționale.

Or. es
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Amendamentul 83
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. salută faptul că anul acesta multe state 
membre au făcut un efort mai mare de a 
implica parlamentele naționale, partenerii 
sociali și societatea civilă în elaborarea 
programelor lor naționale de reformă; 
subliniază că implicarea tuturor părților 
interesate în dezvoltarea reformelor 
necesare este esențială pentru realizarea și 
succesul acestora.

13. salută faptul că anumite state membre 
au făcut un efort mai mare de a implica 
parlamentele naționale, partenerii sociali și 
societatea civilă în elaborarea programelor 
lor naționale de reformă, precum și de a 
atrage contribuția acestora cu privire la 
recomandările specifice fiecărei țări, însă 
subliniază faptul că sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru a asigura suficientă 
legitimitate și responsabilitate; subliniază 
că implicarea tuturor părților interesate în 
dezvoltarea de programe ambițioase de 
reformă națională și recomandări 
specifice fiecărei țări, care pot contribui la 
atingerea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, este esențială pentru 
realizarea și succesul acestora invită 
Comisia să elaboreze un cod de orientare 
pentru implicarea părților interesate, 
monitorizată prin intermediul semestrului 
european și să sprijine finanțarea pentru 
implicarea sistematică a părților 
interesate naționale în semestrul 
european, solicitând anexarea 
contribuțiilor din partea părților 
interesate la programele naționale de 
reformă, precum și să organizeze o 
audiere anuală împreună cu Parlamentul 
European, care să implice părțile 
interesate în evaluarea progreselor 
înregistrate în realizarea obiectivelor și să 
ofere propuneri pentru recomandările 
specifice fiecărei țări.

Or. en

Amendamentul 84
Emer Costello
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Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. salută faptul că anul acesta multe state 
membre au făcut un efort mai mare de a 
implica parlamentele naționale, partenerii 
sociali și societatea civilă în elaborarea 
programelor lor naționale de reformă; 
subliniază că implicarea tuturor părților 
interesate în dezvoltarea reformelor 
necesare este esențială pentru realizarea și 
succesul acestora.

13. salută faptul că anul acesta multe state 
membre au făcut un efort mai mare de a 
implica parlamentele naționale, partenerii 
sociali și societatea civilă în elaborarea 
programelor lor naționale de reformă; 
reiterează apelul său pentru o legitimitate 
democratică sporită pentru semestrul 
european și subliniază că implicarea 
tuturor părților interesate în dezvoltarea 
reformelor necesare este esențială pentru 
realizarea și succesul acestora.

Or. en

Amendamentul 85
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. invită Comisia și Consiliul să încheie 
un acord interinstituțional cu 
Parlamentul pentru a acorda 
Parlamentului un rol deplin în elaborarea 
și aprobarea analizei anuale a creșterii, a 
politicii economice și a orientărilor 
privind ocuparea forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

13a. regretă faptul că raportul 
Parlamentului referitor la planurile 
naționale de reformă propuse de Comisie 
a fost elaborat după ce Consiliul le-a 
aprobat; îndeamnă Comisia să 
revizuiască calendarul pentru semestrul 
european pentru a garanta că procesul se 
bucură de legitimitate democratică, în 
special după ce recomandările specifice 
fiecărei țări devin obligatorii pentru 
statele membre după aprobarea 
pachetului de șase acte legislative.

Or. es

Amendamentul 87
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. invită Comisia să integreze pe deplin 
acest aviz în elaborarea analizei anuale a 
creșterii pentru 2014.

Or. en

Amendamentul 88
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 13 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13b. invită Comisia să prezinte o 
propunere pentru consolidarea și 
îmbunătățirea semnificativă a implicării 
partenerilor sociali la nivel european în 
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conceperea, punerea în aplicare și 
monitorizarea orientărilor politice în 
legate de aspectele sociale și de ocupare a 
forței de muncă ale semestrului european.

Or. en


