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Amendamentul 1
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută recomandările specifice fiecărei 
țări pentru 2013 și, în special, accentul pus 
pe măsurile ambițioase pentru reluarea 
creșterii, combaterea șomajului, crearea de 
locuri de muncă și consolidarea 
competitivității economiilor din UE;

1. salută recomandările specifice fiecărei 
țări (CSR) pentru 2013 și, în special, 
accentul pus pe măsurile ambițioase pentru 
reluarea creșterii, combaterea șomajului, 
crearea de locuri de muncă și consolidarea 
competitivității economiilor din UE; ia 
notă, cu îngrijorare, de faptul că, sub 
presiunea constantă a crizei economice, 
sociale, financiare și a datoriei suverane, 
CSR, în ansamblu, nu sunt suficient de 
ambițioase; în acest context, evidențiază 
lipsa recomandărilor pentru restabilirea 
creditării necesare urgent economiei reale 
și IMM-urilor, consolidarea raportului 
dintre capacitățile de investiții publice și 
private, combaterea fraudei fiscale și 
abordarea dimensiunii sociale a UEM;

Or. en

Amendamentul 2
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reiterează poziția Parlamentului 
European cu privire la nevoia de 
consolidare a legitimității democratice a 
procesului semestrului european; 
evidențiază faptul că parlamentele 
naționale și autoritățile locale și regionale 
au acces foarte restrâns la procesul 
semestrului european, iar rolul acestora 



PE516.682v01-00 4/15 AM\944060RO.doc

RO

este practic ignorat în cadrul CSR, în 
ciuda faptului că sunt necesare 
contribuția și participarea lor, dacă vor fi 
îmbunătățite șansele de atingere a 
obiectivelor Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 3
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează importanța politicii de 
coeziune ca instrument principal de 
investiții, având un rol principal în 
combaterea crizei și conducerea UE și a 
regiunilor sale pe calea creșterii durabile; 
prin urmare, subliniază importanța 
asigurării unor resurse bugetare adecvate în 
negocierile noului CFM pentru fondurile 
structurale și de investiții ale Uniunii 
Europene, subliniind rolul deosebit pe care 
acestea îl au în domenii precum ocuparea 
forței de muncă, inovarea, dezvoltarea 
durabilă și sprijinirea IMM-urilor;

2. reiterează importanța politicii de 
coeziune ca instrument principal de 
investiții la nivel european, având un rol 
principal în combaterea crizei și 
conducerea UE și a regiunilor sale pe calea 
creșterii durabile; prin urmare, subliniază 
importanța asigurării unor resurse bugetare 
adecvate și a unei condiționalități 
macroeconomice în negocierile noului 
CFM pentru fondurile structurale și de 
investiții ale Uniunii Europene, subliniind 
rolul deosebit pe care acestea îl au în 
domenii precum ocuparea forței de muncă, 
inovarea, dezvoltarea durabilă și sprijinirea 
IMM-urilor;

Or. de

Amendamentul 4
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2.reiterează importanța politicii de 
coeziune ca instrument principal de 

2.reiterează importanța politicii de 
coeziune ca instrument principal de 
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investiții, având un rol principal în 
combaterea crizei și conducerea UE și a 
regiunilor sale pe calea creșterii durabile; 
prin urmare, subliniază importanța 
asigurării unor resurse bugetare adecvate în 
negocierile noului CFM pentru fondurile 
structurale și de investiții ale Uniunii 
Europene, subliniind rolul deosebit pe care 
acestea îl au în domenii precum ocuparea 
forței de muncă, inovarea, dezvoltarea 
durabilă și sprijinirea IMM-urilor;

investiții, având un rol principal în 
combaterea crizei, reducerea decalajelor 
dintre regiuni și conducerea UE și a 
regiunilor sale pe calea creșterii durabile; 
prin urmare, subliniază importanța 
asigurării unor resurse bugetare adecvate în 
negocierile noului CFM pentru fondurile 
structurale și de investiții ale Uniunii 
Europene, subliniind rolul deosebit pe care 
acestea îl au în domenii precum ocuparea 
forței de muncă, inovarea, dezvoltarea 
durabilă și sprijinirea IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 5
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este profund preocupat de scăderea 
drastică a investițiilor publice și private în 
economia productivă și, în special, la nivel 
local și regional; consideră că sunt 
necesare măsuri decisive pentru a reforma 
piața muncii și piața produselor, pentru a 
adopta politici prudente privind salariile și 
pentru a baza viitorul model de creștere pe 
inovare și orientarea activităților 
productive către activități cu valoare 
adăugată mare; își exprimă convingerea 
fermă că fondurile structurale și de 
investiții sunt esențiale pentru a preveni și 
a diminua deficitele existente în domeniile 
menționate anterior;

3. este profund preocupat de scăderea 
drastică a investițiilor publice și private în 
economia productivă și, în special, la nivel 
local și regional; consideră că sunt 
necesare măsuri decisive pentru a reforma 
piața muncii și piața produselor, pentru a 
adopta politici prudente privind salariile și 
pentru a baza viitorul model de creștere pe 
inovare, o orientare către o economie 
verde, cu nivel redus de emisii de CO2, și 
activități cu valoare adăugată mare; își 
exprimă convingerea fermă că fondurile 
structurale și de investiții sunt esențiale 
pentru a consolida și mai mult, precum și 
pentru a preveni și a diminua deficitele 
existente în domeniile menționate anterior;

Or. en

Amendamentul 6
Oldřich Vlasák
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este profund preocupat de scăderea 
drastică a investițiilor publice și private în 
economia productivă și, în special, la nivel 
local și regional; consideră că sunt 
necesare măsuri decisive pentru a reforma 
piața muncii și piața produselor, pentru a 
adopta politici prudente privind salariile și 
pentru a baza viitorul model de creștere pe 
inovare și orientarea activităților 
productive către activități cu valoare 
adăugată mare; își exprimă convingerea 
fermă că fondurile structurale și de 
investiții sunt esențiale pentru a preveni și 
a diminua deficitele existente în domeniile 
menționate anterior;

3. este profund preocupat de scăderea 
drastică a investițiilor publice și private în 
economia productivă și, în special, la nivel 
local și regional; consideră că sunt 
necesare măsuri decisive pentru a reforma 
piața muncii și piața produselor, pentru a 
adopta politici prudente privind salariile și 
pentru a baza viitorul model de creștere pe 
inovare și orientarea activităților 
productive către activități cu valoare 
adăugată mare; își exprimă convingerea 
fermă că fondurile structurale și de 
investiții sunt esențiale pentru a preveni și 
a diminua deficitele existente în domeniile 
menționate anterior și pentru a încuraja 
investițiile publice; indică posibilitățile 
care ar putea fi utilizate în statele membre 
pentru sprijinirea investițiilor publice din 
fondurile structurale, prin asigurarea 
unei anumite flexibilități pentru 
procedurile financiare ale acestor 
fonduri, de exemplu, prin majorarea 
ratelor de cofinanțare ale statelor care
intră într-un program de ajustare și 
primesc asistență financiară din partea 
UE sau prin prelungirea, cu un an, a 
normei privind dezangajarea pentru toate 
statele membre, în perioada de 
programare 2007-2013 (după cum va fi 
cazul în perioada de programare 2014-
2020);

Or. en

Amendamentul 7
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. este profund preocupat de scăderea 
drastică a investițiilor publice și private în 
economia productivă și, în special, la nivel 
local și regional; consideră că sunt 
necesare măsuri decisive pentru a reforma 
piața muncii și piața produselor, pentru a 
adopta politici prudente privind salariile și 
pentru a baza viitorul model de creștere pe 
inovare și orientarea activităților 
productive către activități cu valoare 
adăugată mare; își exprimă convingerea 
fermă că fondurile structurale și de 
investiții sunt esențiale pentru a preveni și 
a diminua deficitele existente în domeniile 
menționate anterior;

3. este profund preocupat de scăderea 
drastică a investițiilor publice și private în 
economia productivă și, în special, la nivel 
local și regional; consideră că sunt 
necesare măsuri decisive pentru a reforma 
piața muncii și piața produselor, pentru a 
adopta politici prudente privind salariile și 
pentru a baza viitorul model de creștere pe 
inovare și orientarea activităților 
productive către activități cu valoare 
adăugată mare; este de părere că o politică 
economică sustenabilă impune condiții 
foarte bune pentru înființarea de 
întreprinderi; își exprimă convingerea 
fermă că fondurile structurale și de 
investiții sunt esențiale pentru a preveni și 
a diminua deficitele existente în domeniile 
menționate anterior;

Or. de

Amendamentul 8
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că, într-un moment de 
constrângeri fiscale semnificative și de 
capacitate de creditare redusă în sectorul 
privat, fondurile structurale și de investiții 
ale UE reprezintă o pârghie esențială 
pentru stimularea economiei, în special 
prin utilizarea instrumentelor financiare 
inovatoare; consideră că utilizarea sporită 
a instrumentelor financiare inovatoare în 
cadrul politicii de coeziune poate stimula 
parteneriatele public-private, poate obține 
un efect multiplicator cu bugetul UE, 
poate garanta un flux important de 
finanțare a investițiilor regionale 



PE516.682v01-00 8/15 AM\944060RO.doc

RO

strategice și poate mări potențialul de 
creștere economică a UE; în această 
privință, salută rolul important pe care 
noile instrumente financiare inovatoare îl 
vor juca în cadrul politicii de coeziune în 
perioada de programare 2014-2020; 
îndeamnă Comisia să acorde o poziție mai 
clară și instrumentelor financiare în 
cadrul CSR și să consolideze alinierea 
fondurilor europene structurale și de 
investiții la programele BEI, în special în 
domeniul garanțiilor la împrumuturi 
pentru IMM-uri și microîntreprinderi;

Or. en

Amendamentul 9
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. este îngrijorat de faptul că în anumite 
regiuni ale Europei procesul de 
dezindustrializare masivă a continuat și 
acest lucru a dus la șomaj excesiv și la
numeroase probleme demografice;

Or. ro

Amendamentul 10
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. ia notă, cu îngrijorare, de faptul că 
finanțarea economiei productive, în 
special a IMM-urilor, nu a fost restabilită 
la nivelul întregii UE, iar regiunile cel 
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mai puțin dezvoltate au fost cel mai grav 
afectate; subliniază faptul că diferențele 
tot mai mari în accesul la creditare pot 
amplifica decalajele între regiuni; prin 
urmare, subliniază importanța capacității 
fondurilor europene structurale și de 
investiții de a crea o legătură între 
investițiile publice și private și de a 
furniza surse alternative de finanțare 
pentru IMM-uri; solicită Comisiei să 
garanteze, în timp util și înainte de 
începerea perioadei de programare 2014-
2020, claritatea și transparența juridică
asociate utilizării instrumentelor 
financiare inovatoare disponibile;

Or. en

Amendamentul 11
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că, în timp ce măsurile de 
protecție financiară puse în practică de 
BCE au liniștit piețele financiare, problema 
competitivității în zona euro a rămas 
nesoluționată;

4. consideră că, în timp ce măsurile de 
protecție financiară puse în practică de 
BCE au contribuit la stabilitatea zonei 
euro și au liniștit piețele financiare, 
problema competitivității în zona euro a 
rămas nesoluționată;

Or. en

Amendamentul 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută reformele privind piața muncii 5. salută reformele privind piața muncii 
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care vizau îmbunătățirea rezistenței pieței 
muncii, mărirea flexibilității interne și 
externe, reducerea fragmentării și 
facilitarea tranziției între locuri de muncă; 
totuși reamintește faptul că sunt necesare 
reforme mai multe și mai profunde, în 
special pentru a îmbunătăți mobilitatea pe 
piața muncii și îndeosebi mobilitatea 
tinerilor, cu un accent deosebit pe 
ameliorarea oportunităților profesionale 
pentru tineri, în special cei care se 
confruntă cu dificultăți la intrarea pe piața 
muncii, pentru a oferi asistență în căutarea 
unui loc de muncă și a stabili legături clare 
și transparente între educație și formare 
pentru o mai bună corelare între 
competențe și locurile de muncă 
disponibile;

care vizau îmbunătățirea rezistenței pieței 
muncii, mărirea flexibilității interne și 
externe, reducerea fragmentării și 
facilitarea tranziției între locuri de muncă; 
totuși reamintește faptul că sunt necesare 
reforme mai multe și mai profunde, în 
special pentru a îmbunătăți mobilitatea pe 
piața muncii și îndeosebi mobilitatea 
tinerilor, cu un accent deosebit pe 
ameliorarea oportunităților profesionale 
pentru tineri și încurajarea programelor 
de antreprenoriat destinate acestora, în 
special cei care se confruntă cu dificultăți 
la intrarea pe piața muncii, pentru a oferi 
asistență în căutarea unui loc de muncă și a 
stabili legături clare și transparente între 
educație și formare pentru o mai bună 
corelare între competențe și locurile de 
muncă disponibile pentru evitarea 
adâncirii deficitului de forță de muncă 
calificată;

Or. ro

Amendamentul 13
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută reformele privind piața muncii 
care vizau îmbunătățirea rezistenței pieței 
muncii, mărirea flexibilității interne și 
externe, reducerea fragmentării și 
facilitarea tranziției între locuri de muncă; 
totuși reamintește faptul că sunt necesare 
reforme mai multe și mai profunde, în 
special pentru a îmbunătăți mobilitatea pe 
piața muncii și îndeosebi mobilitatea 
tinerilor, cu un accent deosebit pe 
ameliorarea oportunităților profesionale 
pentru tineri, în special cei care se 
confruntă cu dificultăți la intrarea pe piața 
muncii, pentru a oferi asistență în căutarea 

5. salută reformele privind piața muncii 
care vizau îmbunătățirea rezistenței pieței 
muncii, mărirea flexibilității interne și 
externe, reducerea fragmentării și 
facilitarea tranziției între locuri de muncă; 
totuși reamintește faptul că sunt necesare 
reforme mai multe și mai profunde, în 
special pentru a îmbunătăți mobilitatea pe 
piața muncii și îndeosebi mobilitatea 
tinerilor; în această privință și corelat cu 
cifrele alarmante ale șomajului în rândul 
tinerilor din Europa, solicită Comisiei să 
pună un accent deosebit pe ameliorarea 
oportunităților profesionale pentru tineri, în 
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unui loc de muncă și a stabili legături clare 
și transparente între educație și formare 
pentru o mai bună corelare între 
competențe și locurile de muncă 
disponibile;

special cei care se confruntă cu dificultăți 
la intrarea pe piața muncii, pentru a oferi 
asistență în căutarea unui loc de muncă și a 
stabili legături clare și transparente între 
educație și formare pentru o mai bună 
corelare între competențe și locurile de 
muncă disponibile;

Or. en

Amendamentul 14
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută reformele privind piața muncii 
care vizau îmbunătățirea rezistenței pieței 
muncii, mărirea flexibilității interne și 
externe, reducerea fragmentării și 
facilitarea tranziției între locuri de muncă; 
totuși reamintește faptul că sunt necesare 
reforme mai multe și mai profunde, în 
special pentru a îmbunătăți mobilitatea pe 
piața muncii și îndeosebi mobilitatea 
tinerilor, cu un accent deosebit pe 
ameliorarea oportunităților profesionale 
pentru tineri, în special cei care se 
confruntă cu dificultăți la intrarea pe piața 
muncii, pentru a oferi asistență în căutarea 
unui loc de muncă și a stabili legături clare 
și transparente între educație și formare 
pentru o mai bună corelare între 
competențe și locurile de muncă 
disponibile;

5. salută reformele privind piața muncii 
care vizau îmbunătățirea rezistenței pieței 
muncii, mărirea flexibilității interne și 
externe, reducerea fragmentării și 
facilitarea tranziției între locuri de muncă; 
totuși reamintește faptul că sunt necesare 
reforme mai multe și mai profunde, în 
special pentru a îmbunătăți mobilitatea pe 
piața muncii și îndeosebi mobilitatea 
tinerilor, cu un accent deosebit pe 
ameliorarea oportunităților profesionale 
pentru tineri, în special cei care se 
confruntă cu dificultăți la intrarea pe piața 
muncii, pentru a oferi asistență în căutarea 
unui loc de muncă și a stabili legături clare 
și transparente între educație și formare 
pentru o mai bună corelare între
competențe și locurile de muncă 
disponibile; constată că sistemul de 
învățământ dual este adecvat, în mare 
măsură, cerințelor pieței muncii și 
facilitează tinerilor începerea unei 
cariere;

Or. de
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Amendamentul 15
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. evidențiază nevoia de a acorda 
prioritate tuturor măsurilor disponibile de 
combatere a crizei șomajului în rândul 
tinerilor;

Or. en

Amendamentul 16
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că avem nevoie mai mult ca 
niciodată de reforme structurale la nivel 
regional, național și la nivel comunitar 
pentru crearea de locuri de muncă 
concentrate pe forța de muncă tânără; 
subliniază că aceste eforturi trebuie să fie 
orientate în special către corelarea 
strategiilor comunitare de ocupare a forței 
de muncă și necesitățile viitoare ale 
economiei europene;

Or. ro

Amendamentul 17
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)



AM\944060RO.doc 13/15 PE516.682v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază nevoia de continuare a 
programelor de susținere a dezvoltării 
spiritului antreprenorial în rândul 
tinerilor prin crearea unor incubatoare de 
afaceri speciale pentru tineret, acces 
sporit la fonduri europene și la consiliere 
în afaceri;

Or. ro

Amendamentul 18
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că avem nevoie de măsuri 
urgente care să consolideze capacitatea 
UE de a fi competitivă pe plan mondial și 
să genereze o creștere internă durabilă; 
subliniază faptul că trebuie să ne 
concentrăm eforturile pentru crearea de 
scheme de sprijin inovatoare, prin care 
IMM-urile să beneficieze de împrumuturi 
mai ieftine și mai accesibile, și pentru 
îmbunătățirea mediului de afaceri prin 
promovarea de noi surse de capital, 
inclusiv creditarea între întreprinderi și 
facilitarea accesului la capital de risc;

Or. ro

Amendamentul 19
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. salută scăderea numărului de state 
membre confruntate cu procedura 
aplicabilă deficitelor excesive; solicită 
insistent Comisiei și statelor membre să 
exploateze toate marjele de flexibilitate 
disponibile în componenta preventivă a 
Pactului de stabilitate și de creștere (PSC) 
pentru a ajunge la un echilibru între nevoile 
investițiilor publice productive și 
obiectivele disciplinei fiscale, de exemplu 
excluzând din dispozițiile Pactului de 
stabilitate și de creștere nivelurile totale de 
cofinanțare națională prin fondurile 
structurale și de investiții sau ținând seama, 
în calculele privind pactul, de nevoia de 
autofinanțare netă, și nu brută a statului;

7. salută scăderea numărului de state 
membre confruntate cu procedura 
aplicabilă deficitelor excesive și reducerea 
datoriilor și consolidarea fiscală în statele 
membre; solicită insistent Comisiei și 
statelor membre să exploateze toate 
marjele de flexibilitate disponibile în 
componenta preventivă a Pactului de 
stabilitate și de creștere (PSC) pentru a 
ajunge la un echilibru între nevoile 
investițiilor publice productive și 
obiectivele disciplinei fiscale, de exemplu 
excluzând din dispozițiile Pactului de 
stabilitate și de creștere nivelurile totale de 
cofinanțare națională prin fondurile 
structurale și de investiții sau ținând seama, 
în calculele privind pactul, de nevoia de 
autofinanțare netă, și nu brută a statului;
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Amendamentul 20
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește poziția Parlamentului 
European împotriva condiționalității 
macroeconomice propuse în cadrul 
negocierilor CFM la fondurile structurale 
și de investiții ale Uniunii Europene, 
întrucât aceasta ar sancționa regiunile, 
fără nicio legătură între performanța 
politicii la nivel regional și la nivel de stat 
membru, pentru posibila neconformitate 
cu procedurile de guvernanță economică 
de la nivel național;
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Amendamentul 21
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită Comisiei să finalizeze UEM, 
prin elaborarea de propuneri legislative 
asociate pilonului social; subliniază că un 
tablou de bord social, care ar servi drept 
element constitutiv al acestui pilon, 
trebuie să includă, de asemenea, 
particularități regionale și locale;
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