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Amendamentul 1
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră dezamăgitoare atitudinea 
Comisiei, care a ignorat apelurile repetate 
din partea Parlamentului de a conferi 
legitimitate democratică deplină 
Semestrului European, începând cu 
transformarea Analizei anuale a creșterii 
(AAC) în Orientări anuale privind creșterea 
sustenabilă, prezentate într-un format care 
ar permite Parlamentului să propună 
amendamente și ar garanta adoptarea de 
comun acord de orientări de politică, în 
urma unui proces transparent de luare a 
deciziilor la nivel interinstituțional; solicită 
Comisiei să prezinte următoarele analize 
anuale ale creșterii de o manieră mai 
ambițioasă, cu includerea mai multor 
orientări detaliate pentru autoritățile 
naționale, regionale și locale;

1. consideră dezamăgitoare atitudinea 
Comisiei, care a ignorat apelurile repetate 
din partea Parlamentului de a conferi 
legitimitate democratică deplină 
semestrului european, începând cu 
transformarea Analizei anuale a creșterii 
(AAC) în Orientări anuale privind creșterea 
sustenabilă, prezentate într-un format care 
ar permite Parlamentului să propună 
amendamente și ar garanta adoptarea de 
comun acord de orientări de politică, în 
urma unui proces transparent de luare a 
deciziilor la nivel interinstituțional; solicită 
Comisiei să prezinte următoarele analize 
anuale ale creșterii de o manieră mai 
ambițioasă, cu îndrumări orientate spre 
creștere și cu includerea mai multor 
orientări detaliate pentru autoritățile 
naționale, regionale și locale;

Or. en

Amendamentul 2
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este profund îngrijorat de faptul că, la 
câțiva ani de la debutul crizei sistemice, 
șomajul pe termen lung continuă să 
crească în cadrul UE, fiind însoțit de 
niveluri alarmante ale șomajului în 
rândul tinerilor și de o creștere a 
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riscurilor de sărăcie și excluziune socială, 
fără nicio perspectivă de îmbunătățire 
imediată;

Or. en

Amendamentul 3
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că parlamentele naționale 
și autoritățile regionale și locale au un 
acces foarte limitat la proces pentru a-și 
exprima opinia, în pofida faptului că 
obiectivele Strategiei Europa 2020 pot fi 
atinse mai bine doar prin contribuția și 
participarea lor;

Or. en

Amendamentul 4
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. îndeamnă Comisia, statele membre și 
regiunile să facă din adoptarea unor 
măsuri ferme împotriva nivelurilor 
șomajului din UE prioritatea lor; solicită 
Comisiei să includă în semestrul 
european combaterea șomajului în rândul 
tinerilor și a sărăciei, ca unul dintre 
obiectivele secundare ale Strategiei 
Europa 2020;

Or. en
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Amendamentul 5
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că Comisia ar trebui să 
țină seama mai mult de tendințele 
naționale specifice, precum și de 
potențialele erori din previziunile sale, care 
reprezintă baza pentru AAC;

2. subliniază faptul că Comisia ar trebui să 
țină seama mai mult de tendințele locale, 
regionale și naționale specifice, precum și 
de potențialele erori din previziunile sale, 
care reprezintă baza pentru AAC;

Or. en

Amendamentul 6
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că o implicare sporită a 
partenerilor locali și regionali în 
realizarea obiectivelor UE, ținând seama 
totodată de caracteristicile și de nivelurile 
diferite de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor europene, va conduce la 
îndeplinirea obiectivelor strategiei la toate 
nivelurile și va asigura o mai bună 
conștientizare a obiectivelor și a 
rezultatelor imediate;

Or. en

Amendamentul 7
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că politica de coeziune, 
un instrument de investiție esențial care se 
axează cu acuratețe pe nevoile de investiții 
regionale, contribuie nu doar la reducerea 
disparităților între regiuni, ci și la 
redresarea economică, la creșterea 
sustenabilă și la crearea de locuri de muncă 
în întreaga Uniune;

3. ia act de faptul că politica de coeziune, 
un instrument de investiție esențial care se 
axează cu acuratețe pe nevoile de investiții 
regionale, contribuie nu doar la reducerea 
disparităților între regiuni, ci și la 
redresarea economică, la creșterea 
sustenabilă și la crearea de locuri de muncă 
în întreaga Uniune; în această privință, 
insistă ca, pe parcursul noii perioade de 
programare, finanțarea pentru politica de 
coeziune să continue să fie adecvată și cel 
puțin la nivelul perioadei 2007-2013 și să 
continue să acopere toate regiunile UE;

Or. en

Amendamentul 8
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că politica de coeziune, 
un instrument de investiție esențial care se 
axează cu acuratețe pe nevoile de investiții 
regionale, contribuie nu doar la reducerea 
disparităților între regiuni, ci și la 
redresarea economică, la creșterea 
sustenabilă și la crearea de locuri de muncă 
în întreaga Uniune;

3. ia act de faptul că politica de coeziune, 
un instrument de investiție esențial care se 
axează cu acuratețe pe nevoile de investiții 
locale, regionale și naționale, contribuie 
nu doar la reducerea disparităților între 
regiuni, ci și la redresarea economică a 
statelor membre, la creșterea sustenabilă și 
la crearea de locuri de muncă în statele 
membre și în întreaga Uniune;

Or. en

Amendamentul 9
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că politica de coeziune, 
un instrument de investiție esențial care se 
axează cu acuratețe pe nevoile de investiții 
regionale, contribuie nu doar la reducerea 
disparităților între regiuni, ci și la 
redresarea economică, la creșterea 
sustenabilă și la crearea de locuri de muncă 
în întreaga Uniune;

3. ia act de faptul că politica de coeziune, 
un instrument de investiție esențial care se 
axează cu acuratețe pe nevoile de investiții 
regionale, contribuie nu doar la reducerea 
disparităților între regiuni, ci și la 
redresarea economică, la creșterea 
sustenabilă și la crearea de locuri de muncă 
în întreaga Uniune; remarcă faptul că 
aceasta face ca politica de coeziune să fie 
instrumentul optim pentru o redresare 
generatoare de locuri de muncă, astfel 
cum ar prevedea Comisia Europeană în 
AAC;

Or. en

Amendamentul 10
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că politica de coeziune, 
un instrument de investiție esențial care se 
axează cu acuratețe pe nevoile de investiții 
regionale, contribuie nu doar la reducerea 
disparităților între regiuni, ci și la 
redresarea economică, la creșterea 
sustenabilă și la crearea de locuri de muncă 
în întreaga Uniune;

3. ia act de faptul că politica de coeziune, 
un instrument de investiție esențial care se 
axează cu acuratețe pe nevoile de investiții 
regionale, contribuie nu doar la reducerea 
disparităților între regiuni, ci și la 
redresarea economică, la creșterea 
sustenabilă și la crearea de locuri de muncă 
în întreaga Uniune; prin urmare, 
consideră că orice tăiere a bugetului 
alocat politicii de coeziune ar avea 
consecințe negative majore asupra 
obiectivelor Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 11
Oldřich Vlasák
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că politica de coeziune, 
un instrument de investiție esențial care se 
axează cu acuratețe pe nevoile de investiții 
regionale, contribuie nu doar la reducerea 
disparităților între regiuni, ci și la 
redresarea economică, la creșterea 
sustenabilă și la crearea de locuri de
muncă în întreaga Uniune;

3. ia act de faptul că politica de coeziune, 
un instrument de investiție esențial care se 
axează cu acuratețe pe nevoile de investiții 
regionale, contribuie nu doar la reducerea 
disparităților între regiuni, ci, odată cu 
Strategia Europa 2020, a devenit și un 
instrument important pentru sprijinirea 
redresării economice, a creșterii 
sustenabile și a creării de locuri de muncă 
în întreaga Uniune;

Or. en

Amendamentul 12
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că politica regională va 
continua să joace un rol important în 
dezvoltarea de programe naționale în 
cadrul semestrului european și va 
reprezenta un instrument-cheie pentru 
atingerea obiectivelor stabilite pe termen 
mediu și lung în ceea ce privește politicile 
sociale și ocuparea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 13
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază aspectul nepotrivit și 
contraproductiv al condiționalităților 
macroeconomice, atât al plăților, cât și al 
angajamentelor, care are un impact 
asupra regiunilor, în timp ce guvernele 
naționale sunt cele care trebuie 
considerate răspunzătoare;

Or. en

Amendamentul 14
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că într-o perioadă de 
constrângeri fiscale și capacitate redusă de 
creditare în sectorul privat, fondurile 
structurale sunt o pârghie esențială pentru 
stimularea economiei, care contribuie la 
atingerea obiectivelor în materie de 
creștere și ocupare a forței de muncă 
asumate de strategia Europa 2020; în acest 
context, subliniază faptul că, având în 
vedere rolul cheie jucat de politica de 
coeziune în dezvoltarea programelor 
naționale din cadrul Semestrului European, 
AAC ar trebui să pună accentul în primul 
rând pe această politică care ar trebui să 
contribuie la dezbaterea anuală privind 
creșterea și locurile de muncă în UE;

4. subliniază faptul că într-o perioadă de 
constrângeri fiscale majore și capacitate 
redusă de creditare în sectorul privat, 
fondurile structurale, cu dimensiunea lor 
financiară și obiectivele urmărite, sunt o 
pârghie esențială pentru stimularea 
economiei, care contribuie la atingerea 
obiectivelor în materie de creștere și 
ocupare a forței de muncă asumate de 
Strategia Europa 2020; în acest context, 
subliniază faptul că, având în vedere rolul-
cheie jucat de politica de coeziune în 
dezvoltarea programelor naționale din 
cadrul semestrului european, AAC ar 
trebui să pună accentul în primul rând pe 
această politică care ar trebui să contribuie 
la dezbaterea anuală privind creșterea și 
locurile de muncă în UE;

Or. en

Amendamentul 15
Ramona Nicole Mănescu
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că într-o perioadă de 
constrângeri fiscale și capacitate redusă de 
creditare în sectorul privat, fondurile 
structurale sunt o pârghie esențială pentru 
stimularea economiei, care contribuie la 
atingerea obiectivelor în materie de 
creștere și ocupare a forței de muncă 
asumate de strategia Europa 2020; în acest 
context, subliniază faptul că, având în 
vedere rolul cheie jucat de politica de 
coeziune în dezvoltarea programelor 
naționale din cadrul Semestrului European, 
AAC ar trebui să pună accentul în primul 
rând pe această politică care ar trebui să 
contribuie la dezbaterea anuală privind 
creșterea și locurile de muncă în UE;

4. subliniază faptul că într-o perioadă de 
constrângeri fiscale și capacitate redusă de 
creditare în sectorul privat, fondurile 
structurale sunt o pârghie esențială la 
îndemâna statelor membre pentru 
stimularea economiei, care contribuie la 
atingerea obiectivelor în materie de 
creștere și ocupare a forței de muncă 
asumate de Strategia Europa 2020; în acest 
context, subliniază faptul că, având în 
vedere rolul-cheie jucat de politica de 
coeziune în dezvoltarea programelor 
naționale din cadrul semestrului european, 
AAC ar trebui să pună accentul în primul 
rând pe această politică care ar trebui să 
contribuie la dezbaterea anuală privind 
creșterea și locurile de muncă în UE;

Or. en

Amendamentul 16
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța implicării 
autorităților naționale, regionale și locale, a 
partenerilor sociali și a societății civile în 
conceperea și implementarea orientărilor 
de politică sub egida AAC, pentru a 
asigura o mai bună asumare a obiectivelor 
Europa 2020;

5. subliniază importanța implicării 
autorităților naționale, regionale și locale, a 
antreprenorilor, a partenerilor sociali și a 
societății civile în conceperea și 
implementarea orientărilor de politică sub 
egida AAC, pentru a asigura o mai bună 
asumare a obiectivelor Europa 2020; cu 
toate acestea, remarcă faptul că aplicarea 
unei abordări a guvernanței pe mai multe 
niveluri nu ar trebui să cauzeze o creștere 
a sarcinii administrative asupra 
beneficiarilor finali;
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Or. en

Amendamentul 17
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța implicării
autorităților naționale, regionale și locale, a 
partenerilor sociali și a societății civile în 
conceperea și implementarea orientărilor 
de politică sub egida AAC, pentru a 
asigura o mai bună asumare a obiectivelor 
Europa 2020;

5. solicită Comisiei și Consiliului să 
convină asupra unor măsuri concrete 
care să îmbunătățească participarea și 
implicarea autorităților naționale, 
regionale și locale, a partenerilor sociali și 
a societății civile în formularea și 
implementarea unor politici sustenabile în 
cadrul semestrului european, atât la nivel 
național, cât și la nivel european, pentru a 
asigura o mai bună asumare a obiectivelor 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 18
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră esențial ca politica de 
coeziune să contribuie la reducerea 
disparităților interne în materie de 
competitivitate și a dezechilibrelor 
structurale prin intermediul capacității sale 
de adaptare la nevoile specifice ale 
regiunilor; salută, în această privință, 
inițiativa Comisiei de a reprograma unde 
este posibil resursele nealocate din 
fondurile structurale în favoarea IMM-
urilor, eficienței energetice și a locurilor de 
muncă pentru tineri; solicită să fie ținut la 

6. consideră esențial ca politica de 
coeziune să contribuie la reducerea 
disparităților interne în materie de 
competitivitate și a dezechilibrelor 
structurale prin intermediul capacității sale 
de adaptare la nevoile specifice, la nivel 
local, regional și național; subliniază că 
IMM-urile vor avea un rol esențial în 
cadrul eforturilor de atingere a 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 prin 
consolidarea creșterii economice și a 
coeziunii sociale și teritoriale; salută, în 
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curent în mod corespunzător în legătură cu 
implementarea acestei inițiative la nivel 
național;

această privință, inițiativa Comisiei de a 
reprograma unde este posibil resursele 
nealocate din fondurile structurale în 
favoarea IMM-urilor, eficienței energetice 
și a locurilor de muncă pentru tineri; 
solicită să fie ținut la curent în mod 
corespunzător în legătură cu 
implementarea acestei inițiative la nivel 
național;

Or. en

Amendamentul 19
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră esențial ca politica de 
coeziune să contribuie la reducerea 
disparităților interne în materie de 
competitivitate și a dezechilibrelor 
structurale prin intermediul capacității sale 
de adaptare la nevoile specifice ale 
regiunilor; salută, în această privință, 
inițiativa Comisiei de a reprograma unde 
este posibil resursele nealocate din 
fondurile structurale în favoarea IMM-
urilor, eficienței energetice și a locurilor de 
muncă pentru tineri; solicită să fie ținut la 
curent în mod corespunzător în legătură cu 
implementarea acestei inițiative la nivel 
național;

6. consideră esențial ca politica de 
coeziune să contribuie la reducerea 
disparităților interne în materie de 
competitivitate și a dezechilibrelor 
structurale prin intermediul capacității sale 
de adaptare la condițiile și nevoile 
specifice ale regiunilor; salută, în această 
privință, inițiativa Comisiei de a 
reprograma unde este posibil resursele 
nealocate din fondurile structurale în 
favoarea IMM-urilor, eficienței energetice 
și a locurilor de muncă pentru tineri; 
solicită să fie ținut la curent în mod 
corespunzător în legătură cu 
implementarea acestei inițiative la nivel 
național;

Or. en

Amendamentul 20
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută faptul că, în AAC 2013, 
Comisia a confirmat că este necesară o 
intensificare suplimentară a capacității 
administrative în vederea asigurării unei 
distribuiri mai rapide a fondurilor 
structurale nealocate; subliniază că aceste 
eforturi ar trebui concentrate asupra 
autorităților, la nivel național, regional și 
local; evidențiază că plata mai rapidă de 
fonduri structurale poate contribui la o 
creștere a lichidităților pieței;

Or. en

Amendamentul 21
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește importanța asigurării 
unui nivel suficient de reglementare a 
piețelor locuințelor în vederea evitării 
unor dezechilibre locale și regionale; 
subliniază rolul pozitiv pe care îl joacă 
locuințele sociale în această privință;

Or. en

Amendamentul 22
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. convine împreună cu Comisia că 
instrumentele financiare inovatoare ale 
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UE pot servi ca și catalizatori pentru 
investiția propusă, că ating un efect 
multiplicator al bugetului UE și că 
sporesc potențialul de creștere al UE; în 
lumina acestora, îndeamnă Comisia să 
furnizeze informații detaliate, asistență și 
îndrumare suplimentară statelor membre 
și regiunilor în ceea ce privește extinderea 
aplicării instrumentelor financiare în 
temeiul politicii de coeziune în 2013 și al 
viitoarei perioade de programare (2014-
2020); solicită statelor membre să urmeze 
modelul Comisiei și să indice în mod clar 
și în programele lor naționale de reformă 
modul în care intenționează să utilizeze 
fondurile structurale pentru a promova 
creșterea și ocuparea forței de muncă, 
consolidând prioritățile prin utilizarea 
unor instrumente financiare;

Or. en

Amendamentul 23
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6 b. solicită Comisiei și statelor membre 
să abordeze participarea scăzută pe piața 
muncii a grupurilor defavorizate, inclusiv 
a persoanelor care aparțin minorităților 
(de exemplu, cetățenii de etnie romă), 
care provin din microregiuni foarte 
sărace sau care trăiesc cu dizabilități; 
solicită Comisiei și statelor membre, de 
asemenea, să abordeze distribuția inegală 
a locurilor de muncă între regiuni și 
grupurile sociale, precum și efectele 
consolidării fiscale asupra grupurilor 
sociale vulnerabile;

Or. en
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Amendamentul 24
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. recunoaște importanța unei capacități 
sporite a capitalului de creditare al BEI și 
recomandă ca aceasta să fie aliniată la 
prioritățile UE concentrate pe eliminarea 
disparităților regionale; solicită Comisiei 
și statelor membre să utilizeze o parte din 
alocările de fonduri structurale în scopul 
de a partaja riscul de împrumut al BEI și 
să ofere garanții pentru împrumuturi 
acordate IMM-urilor și 
microîntreprinderilor, obținând astfel o 
creștere a activității economice în toate 
sectoarele și regiunile, garantând 
oportunități de angajare suplimentare și 
depășind lipsa de acces la creditare care 
împiedică în prezent IMM-urile;

Or. en

Amendamentul 25
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. constată că schimbările demografice 
au un impact clar asupra asigurării unei 
infrastructuri sociale, constituind o 
provocare majoră pentru toate generațiile 
din întreaga UE;  în această privință, 
subliniază că, în analiza Comisiei, ar 
trebui să i se acorde mai multă atenție 
rolului politicii de coeziune în abordarea 
provocărilor demografice;
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Or. en

Amendamentul 26
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. solicită Comisiei să ofere recomandări 
și îndrumări clare în ceea ce privește 
reprioritizarea finanțării pentru a 
direcționa sprijinul către domeniile care 
sunt identificate ca având cel mai mare 
potențial de creștere și de ocupare a forței 
de muncă (de exemplu, ecoindustria, 
sectorul TIC, sectorul sănătății);

Or. en

Amendamentul 27
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să utilizeze pe 
deplin fondurile structurale pentru sporirea 
șanselor de angajare și combaterea 
eficientă a șomajului structural și pe 
termen lung; este de părere că, în regim de 
urgență, Comisia ar trebui să propună o 
Garanție europeană pentru tineri pentru a 
îmbunătăți cu adevărat situația tinerilor 
care nu sunt activi profesional, nici 
implicați în studii sau formare profesională 
și să coopereze strâns cu statele membre 
pentru a aloca resursele nealocate din 
fondurile structurale în direcția combaterii 
șomajului în rândul tinerilor.

7. solicită statelor membre să utilizeze pe 
deplin fondurile structurale pentru sporirea 
șanselor de angajare și combaterea 
eficientă a șomajului structural și pe 
termen lung; în această privință, 
subliniază că ar trebui să se asigure 
creșterea investițiilor în domeniul 
asistenței financiare și al formării pentru 
ca administrațiile regionale și naționale 
să poată spori capacitățile autorităților 
responsabile pentru programe și gradul de 
cunoaștere a normelor de către acestea;
este de părere că, în regim de urgență, 
Comisia ar trebui să propună o Garanție 
europeană pentru tineri pentru a îmbunătăți 
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cu adevărat situația tinerilor care nu sunt 
activi profesional, nici implicați în studii 
sau formare profesională și să coopereze 
strâns cu statele membre pentru a aloca 
resursele nealocate din fondurile 
structurale în direcția combaterii șomajului 
în rândul tinerilor.

Or. en

Amendamentul 28
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să utilizeze pe 
deplin fondurile structurale pentru sporirea 
șanselor de angajare și combaterea 
eficientă a șomajului structural și pe 
termen lung; este de părere că, în regim de 
urgență, Comisia ar trebui să propună o 
Garanție europeană pentru tineri pentru a 
îmbunătăți cu adevărat situația tinerilor 
care nu sunt activi profesional, nici 
implicați în studii sau formare profesională 
și să coopereze strâns cu statele membre 
pentru a aloca resursele nealocate din 
fondurile structurale în direcția combaterii 
șomajului în rândul tinerilor.

7. solicită statelor membre să utilizeze pe 
deplin fondurile structurale prin politici 
active privind piața muncii pentru sporirea 
șanselor de angajare a tuturor categoriilor 
de vârstă în vederea prelungirii vieții 
profesionale și combaterea eficientă a 
șomajului structural și pe termen lung; este 
de părere că, în regim de urgență, Comisia 
ar trebui să propună o Garanție europeană 
pentru tineri pentru a îmbunătăți cu 
adevărat situația tinerilor care nu sunt 
activi profesional, nici implicați în studii 
sau formare profesională și să coopereze 
strâns cu statele membre pentru a aloca 
resursele nealocate din fondurile 
structurale în direcția combaterii șomajului 
în rândul tinerilor.

Or. en

Amendamentul 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să utilizeze pe 
deplin fondurile structurale pentru sporirea 
șanselor de angajare și combaterea 
eficientă a șomajului structural și pe 
termen lung; este de părere că, în regim de 
urgență, Comisia ar trebui să propună o 
Garanție europeană pentru tineri pentru a 
îmbunătăți cu adevărat situația tinerilor 
care nu sunt activi profesional, nici 
implicați în studii sau formare profesională 
și să coopereze strâns cu statele membre 
pentru a aloca resursele nealocate din 
fondurile structurale în direcția combaterii 
șomajului în rândul tinerilor.

7. solicită statelor membre să utilizeze pe 
deplin fondurile structurale pentru sporirea 
șanselor de angajare și combaterea 
eficientă a șomajului structural și pe 
termen lung; este de părere că, în regim de 
urgență, Comisia ar trebui să propună o 
Garanție europeană pentru tineri pentru a 
îmbunătăți cu adevărat situația tinerilor 
care nu sunt activi profesional, nici 
implicați în studii sau formare profesională 
și să coopereze strâns cu statele membre 
pentru a aloca resursele nealocate din 
fondurile structurale în direcția combaterii 
șomajului în rândul tinerilor, în special al 
tinerilor din mediul rural, punând accent 
pe spiritul lor antreprenorial, în vederea 
prevenirii depopulării rurale.

Or. en


