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Amendamentul 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în temeiul articolului 3 
alineatul (3) din TUE, Uniunea 
acționează „pentru dezvoltarea durabilă a 
Europei, întemeiată pe o creștere 
economică echilibrată și pe stabilitatea 
prețurilor, pe o economie socială de piață 
cu grad ridicat de competitivitate, care 
tinde spre ocuparea deplină a forței de 
muncă și spre progres social, precum și pe 
un nivel înalt de protecție”;

Or. es

Amendamentul 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Considerentul B (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât mecanismele de guvernanță 
introduse prin aplicarea pachetului 
privind supravegherea și monitorizarea 
bugetare („two-pack”) și a pachetului 
privind guvernanța economică („six-
pack”) nu au putut asigura un echilibru 
între pilonul social al UEM (articolul 148 
din TFUE) și pilonul economic 
(articolul 121 din TFUE), ceea ce face 
indispensabilă garantarea unei 
dimensiuni sociale a guvernanței 
economice la mai multe niveluri ale 
Uniunii, astfel cum prevede articolul 9 din 
TFUE;
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Or. es

Amendamentul 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Considerentul C (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, în Rezoluția sa din 
1 decembrie 2011 referitoare la semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice, Parlamentul European a 
susținut că „orice proces organizatoric 
sau decizional nou ori actualizat din 
cadrul Consiliului și/sau al Comisiei 
trebuie să fie însoțit de consolidarea 
legitimității democratice și de o 
răspundere adecvată față de Parlamentul 
European”;

Or. es

Amendamentul 4
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european 
de guvernanță economică, care, prin 
faptul că asigură o coordonare mai 
strânsă a politicilor, cu obiectivul de a 
preveni dezechilibre grave, promovează o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 5
Guillaume Balas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

1. solicită instituirea unui cadru european 
de guvernanță economică, care, prin faptul 
că asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

Or. fr

Amendamentul 6
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, însă solicită o 
coordonare mai strânsă a politicilor, cu 
obiectivul de a garanta că guvernanța 
europeană poate fi mai avea un nivel mai 
ridicat de convergență cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020 și că, astfel, 
promovează cu adevărat o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii; 

Or. de

Amendamentul 7
Jérôme Lavrilleux
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, dă o profundă 
coerență acțiunii publice și promovează o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

Or. fr

Amendamentul 8
Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

1. este preocupat de faptul că existența 
cadrului european actual de guvernanță, 
care are ca scop prevenirea unor 
dezechilibre majore în dezvoltarea 
economică a statelor membre, prin faptul 
că asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, nu a condus la o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

Or. pl

Amendamentul 9
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

1. regretă că existența unui cadru european 
de guvernanță economică nu a asigurat o 
coordonare mai strânsă a politicilor, cu 
obiectivul de a preveni dezechilibre grave, 
care ar fi promovat o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, în 
conformitate cu obiectivele Strategiei 
Europa 2020, care nu au fost îndeplinite 
până în ziua de azi;

Or. it

Amendamentul 10
Georgi Pirinski

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

1. atrage atenția asupra faptului că, în 
ceea ce privește cadrul european de 
guvernanță economică, deși acesta este
menit să realizeze o coordonare mai 
strânsă a politicilor, cu obiectivul de a 
preveni dezechilibre grave, el nu s-a 
dovedit destul de eficient pentru a 
promova o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, în conformitate cu 
obiectivele Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 11
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele
Strategiei Europa 2020;

1. ia act de existența unui cadru european 
de guvernanță economică, care, prin faptul 
că inițiază o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, are ca scop 
promovarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020;

Or. it

Amendamentul 12
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

1. regretă, în ceea ce privește cadrul
european de guvernanță economică, că 
acesta nu a contribuit la promovarea 
creșterii inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii și subliniază că se anticipează 
un nivel al creșterii anuale a PIB al UE 
inferior nivelului de 1,5 %; subliniază că 
în ultimii ani creșterea a fost modestă sau 
a stagnat, că obiectivele 
Strategiei UE 2020 privind ocuparea 
forței de muncă și sărăcia sunt departe de 
a fi realizate și că nivelul inegalităților și 
al sărăciei este în continuare inacceptabil 
de ridicat1a;

__________________
1a Previziunile economice ale UE pentru 
2014 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publ
ications/european_economy/2014/pdf/ee7
_en.pdf

Or. en
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Amendamentul 13
Maria Arena, Hugues Bayet

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

1. sprijină existența unui cadru european 
de guvernanță economică, care, prin faptul 
că asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, trebuie să promoveze o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

Or. fr

Amendamentul 14
Enrique Calvet Chambon

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează creșterea, 
drept pentru care trebuie să fie consolidat
în conformitate cu obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

Or. es

Amendamentul 15
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020; salută progresele 
înregistrate de acest cadru european de 
guvernanță economică în soluționarea 
problemei legate de consolidarea fiscală, 
datoria globală a UE28 scăzând de la 
4,5 % din PIB în 2011 la un nivel 
anticipat de 3 % din PIB în 2014;

Or. en

Amendamentul 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european 
de guvernanță economică, care, prin 
faptul că asigură o coordonare mai 
strânsă a politicilor, cu obiectivul de a 
preveni dezechilibre grave, promovează o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

1. regretă, în ceea ce privește cadrul 
european de guvernanță economică, că 
acesta s-a concentrat exclusiv pe politicile 
de ajustare, fiind conceput ca un 
instrument de coordonare a politicilor 
economice și sociale; subliniază că, 
pentru a preveni dezechilibre grave, 
acesta trebuie să promoveze o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

Or. en
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Amendamentul 17
Emilian Pavel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

1. constată, în ceea ce privește cadrul 
european de guvernanță economică, că 
acesta poate avea potențialul de a preveni 
dezechilibre grave și de a promova o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 18
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

1. respinge existența unui cadru european 
de guvernanță economică, deoarece 
încalcă drepturile democratice și suverane 
ale popoarelor și ale statelor membre;
propune revocarea Pactului de stabilitate 
și de creștere și a pactului bugetar și 
înlocuirea acestora cu un pact pentru 
dezvoltare durabilă și progres social;

Or. pt

Amendamentul 19
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută existența unui cadru european de 
guvernanță economică, care, prin faptul că 
asigură o coordonare mai strânsă a 
politicilor, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, promovează o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
cadrului european de guvernanță 
economică, care, prin faptul că asigură o 
coordonare mai strânsă a politicilor statelor 
membre, cu obiectivul de a preveni 
dezechilibre grave, poate asigura o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, sporind, în același timp, 
legitimitatea și controlul democratic al 
sistemului în ansamblul său, inclusiv o 
revizuire a obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 în domeniul social și în cel 
al ocupării forței de muncă și a 
semestrului european;

Or. en

Amendamentul 20
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită intensificarea caracterului 
social al uniunii economice și monetare 
în scopul îmbunătățirii guvernanței 
economice, al reducerii șomajului, a 
sărăciei și a excluziunii sociale, al 
combaterii dumpingului social și al 
prevenirii unei scăderi vertiginoase a 
standardelor sociale; în plus, solicită 
instituirea unui pact privind progresul 
social, care să stabilească standarde 
comune cu caracter obligatoriu în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
educației, al cercetării și dezvoltării;

Or. de
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Amendamentul 21
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă profund că în comunicarea 
Comisiei nu se reflectă eșecul pachetului 
privind guvernanța economică și invită 
Comisia să propună o revizuire a acestui 
pachet; invită Comisia Europeană să 
respecte angajamentul luat de 
președintele Juncker față de un rating 
social „AAA” prin axarea cadrului de 
guvernanță economică asupra realizării 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
punând pe același plan obiectivele din 
domeniul economic, al ocupării forței de 
muncă, al educației, al sărăciei și al 
excluziunii sociale, și să elimine acele 
politici din cadrul de guvernanță 
economică care au contracarat 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 22
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază, în ceea ce privește cadrul 
de guvernanță economică al Uniunii 
Europene, că acesta constituie un 
instrument de coordonare indispensabil 
pentru detectarea, prevenirea și 
corectarea tendințelor economice 
problematice, cum ar fi deficitele publice 
excesive sau datoria publică excesivă, 
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care, pe parcursul crizei, au condus la 
reduceri drastice ale ritmului creșterii 
economice și la niveluri foarte mari ale 
șomajului și care au pus în pericol 
economiile europene și proiectul 
european;

Or. en

Amendamentul 23
Emilian Pavel

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este preocupat de faptul că actualul 
cadru de guvernanță economică nu 
acordă importanță aspectelor sociale și 
celor legate de ocuparea forței de muncă, 
ceea ce face astfel mult mai dificilă 
realizarea obiectivelor principale ale 
Strategiei UE 2020;

Or. en

Amendamentul 24
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. își exprimă regretul în legătură cu 
faptul că politica actuală în domeniul 
guvernanței economice se concentrează în 
continuare numai pe creșterea 
economică, fără a recunoaște necesitatea 
unei abordări favorabile incluziunii, 
bazate pe drepturi și sustenabile; 
subliniază faptul că beneficiile creșterii 
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trebuie să se propage la nivelul întregii 
societăți pentru ca aceasta să devină 
durabilă și favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 25
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că, în principiu, țările din 
zona euro care au beneficiat de sprijin din 
partea partenerilor pentru a-și finanța 
economiile trebuie să respecte normele, 
programele și acordurile 
corespunzătoare; subliniază că această 
chestiune ține de respectul față de 
contribuabilii din țările partenere, în 
schimbul eforturilor de solidaritate 
semnificative ale acestora;

Or. en

Amendamentul 26
Emilian Pavel

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. este de acord cu declarația făcută de 
comisarul Thyssen, conform căreia țările 
care asigură locuri de muncă de înaltă 
calitate, o mai bună protecție socială și 
care investesc în capitalul uman sunt mai 
rezistente la crizele economice; invită 
Comisia să reflecte această poziție, 
înregistrând progrese în toate 
recomandările sale privind politica 
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bugetară și în recomandările specifice 
pentru fiecare țară;

Or. en

Amendamentul 27
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că solidaritatea reprezintă 
valoarea de bază pe care se clădesc 
Uniunea Europeană și cadrul de 
guvernanță economică al Uniunii 
Europene; prin urmare, mulțumește 
cetățenilor și contribuabililor europeni 
pentru solidaritatea semnificativă pe care 
o manifestă față de persoanele din țările 
afectate de criza datoriilor;

Or. en

Amendamentul 28
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază faptul că statele membre 
care au impus reformele structurale 
negociate prin cadrul de guvernanță 
economică al Uniunii Europene reușesc 
să își recâștige competitivitatea pe piața 
mondială, atât prin generarea de creștere 
economică și de locuri de muncă, cât și 
prin consolidarea încrederii pe piețele 
financiare;

Or. en
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Amendamentul 29
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. este profund îngrijorat de faptul că 
încetinirea reformelor structurale sau 
retragerea unor părți din acestea conduce 
la scurgeri de capital, accidente bursiere, 
reduceri drastice ale ritmului creșterii și 
rate ridicate ale șomajului;

Or. en

Amendamentul 30
Guillaume Balas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui 
cadru cu scopul de a e evalua aplicarea 
efectivă și uniformă a normelor de 
guvernanță, atât de către statele membre, 
cât și de către Comisie; propune, de 
asemenea, ca această examinare să 
reprezinte ocazia de a efectua un schimb 
de opinii privind modalitățile de 
aprofundare a acestui cadru;

2. ia act de inițiativa Comisiei de a efectua 
o primă examinare a eficacității cadrului 
actual cu scopul de a evalua aplicarea 
efectivă și uniformă a normelor de 
guvernanță, atât de către statele membre, 
cât și de către Comisie; propune, de 
asemenea, ca această examinare să 
conducă la revizuirea textelor referitoare 
la guvernanța economică;

Or. fr

Amendamentul 31
Jérôme Lavrilleux
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru
cu scopul de a e evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie; propune, de asemenea, ca această 
examinare să reprezinte ocazia de a efectua 
un schimb de opinii privind modalitățile de 
aprofundare a acestui cadru;

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru 
cu scopul de a evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie; propune, de asemenea, ca această 
examinare să reprezinte ocazia de a efectua 
un schimb de opinii cu comisiile 
parlamentare competente din Parlamentul 
European privind modalitățile de 
aprofundare a acestui cadru;

Or. fr

Amendamentul 32
Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru 
cu scopul de a e evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât 
de către statele membre, cât și de către 
Comisie; propune, de asemenea, ca
această examinare să reprezinte ocazia de
a efectua un schimb de opinii privind 
modalitățile de aprofundare a acestui 
cadru;

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru 
cu scopul de a evalua aplicarea normelor 
de guvernanță, atât de către statele 
membre, cât și de către Comisie;
presupune că această examinare va oferi o 
bază pentru o analiză critică a normelor 
de funcționare a cadrului;

Or. pl

Amendamentul 33
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru 
cu scopul de a e evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie; propune, de asemenea, ca această 
examinare să reprezinte ocazia de a efectua 
un schimb de opinii privind modalitățile de 
aprofundare a acestui cadru;

2. ia act de inițiativa Comisiei de a efectua 
o primă examinare a eficacității acestui 
cadru cu scopul de a e evalua aplicarea 
efectivă și uniformă a normelor de 
guvernanță, atât de către statele membre, 
cât și de către Comisie; propune, de 
asemenea, ca această examinare să 
reprezinte ocazia de a efectua un schimb de 
opinii și rectificări adecvate privind 
modalitățile de aprofundare a acestui 
cadru;

Or. it

Amendamentul 34
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui 
cadru cu scopul de a e evalua aplicarea 
efectivă și uniformă a normelor de 
guvernanță, atât de către statele membre, 
cât și de către Comisie; propune, de 
asemenea, ca această examinare să 
reprezinte ocazia de a efectua un schimb de 
opinii privind modalitățile de aprofundare a 
acestui cadru;

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a cadrului; invită 
Comisia să abordeze în examinarea sa și 
deficiențele cadrului, inclusiv în ceea ce 
privește realizarea obiectivelor principale 
ale Strategiei Europa 2020; propune, de 
asemenea, ca această examinare să 
reprezinte ocazia de a efectua un schimb de 
opinii privind modalitățile de aprofundare 
și de îmbunătățire fundamentală a acestui 
cadru, în special în ceea ce privește 
asumarea răspunderii în procesul 
semestrului european;

Or. en
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Amendamentul 35
Maria Arena, Hugues Bayet

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru 
cu scopul de a e evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie; propune, de asemenea, ca această 
examinare să reprezinte ocazia de a efectua 
un schimb de opinii privind modalitățile de 
aprofundare a acestui cadru;

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru 
cu scopul de a evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie, precum și pertinența acestora; 
propune, de asemenea, ca această 
examinare să reprezinte ocazia de a efectua 
un schimb de opinii privind modalitățile de 
aprofundare și de revizuire a acestui cadru;

Or. fr

Amendamentul 36
Ádám Kósa

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru 
cu scopul de a e evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie; propune, de asemenea, ca această 
examinare să reprezinte ocazia de a efectua 
un schimb de opinii privind modalitățile de 
aprofundare a acestui cadru;

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru 
cu scopul de a evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie; propune, de asemenea, ca această 
examinare să reprezinte ocazia de a efectua 
un schimb de opinii privind modalitățile de 
eficientizare a cadrului existent;

Or. hu

Amendamentul 37
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru
cu scopul de a e evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie; propune, de asemenea, ca această 
examinare să reprezinte ocazia de a efectua 
un schimb de opinii privind modalitățile de 
aprofundare a acestui cadru;

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru
cu scopul de a evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie; propune, de asemenea, ca această 
examinare să reprezinte ocazia de a efectua 
un schimb de opinii privind modalitățile de 
aprofundare a acestui cadru; sugerează ca, 
în plus, examinarea să se concentreze 
asupra măsurilor care vor spori 
încrederea sectorului privat în economie, 
deoarece încrederea constituie o condiție 
prealabilă pentru investițiile private, care 
constituie o condiție prealabilă pentru 
crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru
cu scopul de a e evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie; propune, de asemenea, ca 
această examinare să reprezinte ocazia de
a efectua un schimb de opinii privind 
modalitățile de aprofundare a acestui 
cadru;

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru 
cu scopul de a evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie; reamintește că, pentru 
îndeplinirea obiectivelor prevăzute la 
articolul 9 din TFUE, politica economică 
nu poate fi luată în considerare separat de 
politica socială și, prin urmare, subliniază 
nevoia urgentă de a îmbunătăți 
guvernanța socială europeană, într-un 
mod similar cu cel în care s-a instituit 
guvernanța economică europeană;
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Or. en

Amendamentul 39
Emilian Pavel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru 
cu scopul de a e evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie; propune, de asemenea, ca această 
examinare să reprezinte ocazia de a efectua 
un schimb de opinii privind modalitățile de 
aprofundare a acestui cadru;

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru 
cu scopul de a evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie; propune, de asemenea, ca această 
examinare să reprezinte ocazia de a efectua 
un schimb de opinii privind modalitățile de 
îmbunătățire a acestui cadru;

Or. en

Amendamentul 40
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru 
cu scopul de a e evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor de guvernanță, atât 
de către statele membre, cât și de către 
Comisie; propune, de asemenea, ca
această examinare să reprezinte ocazia de 
a efectua un schimb de opinii privind 
modalitățile de aprofundare a acestui 
cadru;

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o 
primă examinare a eficacității acestui cadru 
cu scopul de a evalua aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor, atât de către statele 
membre, cât și de către Comisie; consideră
că această examinare reprezintă ocazia de 
a efectua o reevaluare profundă și 
incluzivă a priorităților globale și a 
gradului de adecvare a instrumentelor de 
guvernanță economică în scopul realizării 
unei uniuni fiscale autentice care să 
utilizeze în mod corect moneda unică;

Or. en
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Amendamentul 41
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată, în ceea ce privește cadrul 
european de guvernanță economică, deși 
nu a trecut mult timp, că acesta poartă în 
sine cauza ineficienței sale, deoarece are 
la bază o instabilitate politică și monetară 
majoră;

Or. fr

Amendamentul 42
Maria Arena, Hugues Bayet

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că, dacă necesitatea unui 
plan de investiții masive este recunoscută 
în prezent de către Comisia Europeană, 
acest lucru constituie o schimbare 
radicală de direcție a cadrului de 
guvernanță economică care a descurajat 
investițiile în ultimii ani;

Or. fr

Amendamentul 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. prin urmare, consideră că această 
examinare reprezintă o ocazie de 
dezvoltare a unui nou cadru 
socioeconomic, cu o strategie 
cuprinzătoare de punere în aplicare a 
realizările sociale europene; subliniază 
importanța unui sistem de coordonare 
îmbunătățit pentru zona euro în 
ansamblul său;

Or. en

Amendamentul 44
Brando Benifei, Mercedes Bresso, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Silvia Costa, 
Maria Arena, Maria João Rodrigues

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază nevoia de a crea la nivel 
european mecanisme automate de 
stabilizare pentru a face față șocurilor 
economice asimetrice, cum ar fi un sistem 
la nivelul UEM de indemnizații de șomaj, 
ca mijloc de menținere a coeziunii sociale, 
de sprijinire a cererii interne și de 
consolidare a sustenabilității monedei 
unice; invită din nou Comisia să 
elaboreze o Carte verde privind 
stabilizatorii automați în zona euro;

Or. en

Amendamentul 45
Maria Arena, Hugues Bayet

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. insistă în acest sens pe instituirea unui 
mediu propice dezvoltării investițiilor în 
sectorul public; solicită în special 
neutralizarea investițiilor publice în 
calculul datoriei statelor membre, ținând 
seama, în special, de impactul noilor 
standarde de contabilitate SEC2010 
asupra capacității de investiții a unor 
autorități publice; solicită Băncii Centrale 
Europene să ia deciziile adecvate în acest 
sens;

Or. fr

Amendamentul 46
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează consolidarea și 
aprofundarea semestrului european, ca 
mijloc pentru a împiedica în mod eficace 
o criză; în acest sens, salută propunerea 
Comisiei de a pune accentul nu numai pe 
responsabilitate bugetară, ci și în pe 
investițiile și reformele structurale, pentru 
a asocia economia de piață la progresul 
social;

eliminat

Or. it

Amendamentul 47
Guillaume Balas

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca mijloc pentru a 
împiedica în mod eficace o criză; în acest 
sens, salută propunerea Comisiei de a 
pune accentul nu numai pe 
responsabilitate bugetară, ci și în pe 
investițiile și reformele structurale, pentru 
a asocia economia de piață la progresul 
social;

3. încurajează consolidarea legitimității 
democratice și aprofundarea semestrului 
european, drept cadru util pentru 
coordonarea politicilor economice și 
sociale ale statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 48
Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează consolidarea și 
aprofundarea semestrului european, ca 
mijloc pentru a împiedica în mod eficace o 
criză; în acest sens, salută propunerea 
Comisiei de a pune accentul nu numai pe 
responsabilitate bugetară, ci și în pe
investițiile și reformele structurale, pentru 
a asocia economia de piață la progresul 
social;

3. încurajează o analiză critică a
semestrului european, în special în ceea ce 
privește eficiența sa în prevenirea unei 
crize; în acest sens, salută propunerea 
Comisiei de a pune accentul nu numai pe 
responsabilitate bugetară, ci și pe 
investițiile și reformele structurale, pentru 
a asocia economia de piață la aspectele
sociale;

Or. pl

Amendamentul 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
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semestrului european, ca mijloc pentru a 
împiedica în mod eficace o criză; în acest 
sens, salută propunerea Comisiei de a pune 
accentul nu numai pe responsabilitate 
bugetară, ci și în pe investițiile și reformele
structurale, pentru a asocia economia de 
piață la progresul social;

semestrului european, ca mijloc pentru a 
împiedica în mod eficace o criză; în acest 
sens, salută propunerea Comisiei de a pune 
accentul nu numai pe responsabilitate 
bugetară, ci și în pe investițiile și reformele 
structurale, solicitându-i acesteia să invite 
statele membre să adopte măsuri concrete 
pentru eliminarea sărăciei absolute care 
afectează numeroase state ale Uniunii 
Europene;

Or. it

Amendamentul 50
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca mijloc pentru a 
împiedica în mod eficace o criză; în acest 
sens, salută propunerea Comisiei de a 
pune accentul nu numai pe
responsabilitate bugetară, ci și în pe
investițiile și reformele structurale, pentru 
a asocia economia de piață la progresul 
social;

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca potențial mijloc 
de conciliere a sustenabilității fiscale și a 
echilibrului macroeconomic cu coeziunea 
socială la nivelul Uniunii și realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020; în 
acest sens, invită Comisia să își extindă 
propunerea dincolo de responsabilitatea
bugetară reducționistă și să se includă și 
politici care să vizeze investițiile și 
reformele structurale, pentru a se asigura 
că economia socială de piață este axată pe 
intensificarea progreselor sociale, precum 
și pe o distribuire mai echitabilă a 
bunăstării și a coeziunii și pe egalitatea 
între femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 51
Maria Arena, Hugues Bayet
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează consolidarea și 
aprofundarea semestrului european, ca 
mijloc pentru a împiedica în mod eficace o 
criză; în acest sens, salută propunerea 
Comisiei de a pune accentul nu numai pe 
responsabilitate bugetară, ci și în pe 
investițiile și reformele structurale, pentru 
a asocia economia de piață la progresul 
social;

3. încurajează revizuirea semestrului 
european, ca mijloc pentru a împiedica în 
mod eficace o criză; în acest sens, salută 
propunerea Comisiei de a pune accentul nu 
numai pe responsabilitate bugetară, ci și pe 
investițiile și reformele structurale, cu 
condiția ca acestea din urmă să concilieze
economia de piață cu progresul social;

Or. fr

Amendamentul 52
Ádám Kósa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează consolidarea și 
aprofundarea semestrului european, ca 
mijloc pentru a împiedica în mod eficace o 
criză; în acest sens, salută propunerea 
Comisiei de a pune accentul nu numai pe 
responsabilitate bugetară, ci și în pe 
investițiile și reformele structurale, pentru 
a asocia economia de piață la progresul 
social;

3. încurajează consolidarea și 
eficientizarea semestrului european, ca 
mijloc pentru a împiedica în mod eficace o 
criză; în acest sens, salută propunerea 
Comisiei de a pune accentul nu numai pe 
responsabilitate bugetară, ci și pe 
investițiile și reformele structurale, pentru 
a asocia economia de piață la progresul 
social;

Or. hu

Amendamentul 53
Lampros Fountoulis

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca mijloc pentru a 
împiedica în mod eficace o criză; în acest 
sens, salută propunerea Comisiei de a pune 
accentul nu numai pe responsabilitate 
bugetară, ci și în pe investițiile și reformele 
structurale, pentru a asocia economia de 
piață la progresul social

3.încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca mijloc pentru a
încerca împiedicarea unei crize în mod 
eficace; în acest sens, salută propunerea 
Comisiei de a pune accentul nu numai pe 
responsabilitate bugetară, ci și în pe 
investițiile și reformele structurale 
specifice, pentru a asocia economia de 
piață la progresul social

Or. el

Amendamentul 54
Enrique Calvet Chambon

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca mijloc pentru a 
împiedica în mod eficace o criză; în acest
sens, salută propunerea Comisiei de a pune 
accentul nu numai pe responsabilitate 
bugetară, ci și în pe investițiile și reformele 
structurale, pentru a asocia economia de 
piață la progresul social;

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca mijloc pentru a 
împiedica în mod eficace o criză; în acest 
sens, salută propunerea Comisiei de a pune 
accentul nu numai pe responsabilitate 
bugetară, ci și pe investițiile și reformele 
structurale, pentru a asocia economia de 
piață la coeziunea socială;

Or. es

Amendamentul 55
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca mijloc pentru a 

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca mijloc pentru a 
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împiedica în mod eficace o criză; în acest 
sens, salută propunerea Comisiei de a pune 
accentul nu numai pe responsabilitate 
bugetară, ci și în pe investițiile și reformele 
structurale, pentru a asocia economia de 
piață la progresul social;

împiedica în mod eficace o criză pentru 
crearea de locuri de muncă postcriză și 
pentru o convergență a creșterii 
economice în UE; în acest sens, salută 
propunerea Comisiei de a pune accentul nu 
numai pe responsabilitate bugetară, ci și pe 
investițiile și reformele structurale, pentru 
a asocia economia de piață și crearea de 
locuri de muncă la progresul social;

Or. en

Amendamentul 56
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca mijloc pentru a 
împiedica în mod eficace o criză; în acest 
sens, salută propunerea Comisiei de a pune 
accentul nu numai pe responsabilitate 
bugetară, ci și în pe investițiile și reformele 
structurale, pentru a asocia economia de 
piață la progresul social;

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca mijloc pentru a 
împiedica în mod eficace o criză și pentru 
a promova o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii; în acest sens, 
salută propunerea Comisiei de a pune 
accentul nu numai pe responsabilitate 
bugetară, ci și pe investițiile și reformele 
structurale, pentru a asocia economia 
socială de piață la progresul social și 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 57
Emilian Pavel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca mijloc pentru a 

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca mijloc pentru a 
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împiedica în mod eficace o criză; în acest 
sens, salută propunerea Comisiei de a pune 
accentul nu numai pe responsabilitate 
bugetară, ci și în pe investițiile și 
reformele structurale, pentru a asocia 
economia de piață la progresul social;

împiedica în mod eficace o criză și pentru 
a promova creșterea economică; în acest 
sens, salută propunerea Comisiei de a pune 
accentul nu numai pe responsabilitate 
bugetară, ci și pe investiții, pentru a asocia 
economia de piață la progresul social;

Or. en

Amendamentul 58
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează consolidarea și 
aprofundarea semestrului european, ca 
mijloc pentru a împiedica în mod eficace 
o criză; în acest sens, salută propunerea 
Comisiei de a pune accentul nu numai pe 
responsabilitate bugetară, ci și în pe 
investițiile și reformele structurale, pentru 
a asocia economia de piață la progresul 
social;

3. susține că semestrul european nu ar 
trebui consolidat și aprofundat și 
consideră că, dacă acesta va fi menținut, 
criza va fi agravată;

Or. pt

Amendamentul 59
Brando Benifei, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca mijloc pentru a 
împiedica în mod eficace o criză; în acest 
sens, salută propunerea Comisiei de a pune 
accentul nu numai pe responsabilitate 
bugetară, ci și în pe investițiile și reformele 
structurale, pentru a asocia economia de 

3. încurajează consolidarea și aprofundarea 
semestrului european, ca mijloc pentru a 
împiedica în mod eficace o criză; în acest 
sens, salută propunerea Comisiei de a pune 
accentul nu numai pe responsabilitate 
bugetară, ci și pe investiții, incluzând 
investițiile sociale, crearea de locuri de 
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piață la progresul social; muncă de înaltă calitate și reformele 
structurale, pentru a asocia economia de 
piață la progresul social;

Or. en

Amendamentul 60
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că însuși principiul 
semestrului european nu este adaptat 
pentru domeniul social, din cauza 
indicatorilor fragmentați, insuficienți și
ineficienți;

Or. fr

Amendamentul 61
Maria Arena, Hugues Bayet

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că reformele structurale 
ambițioase realizate de statele membre 
care au fost cel mai grav afectate de criză 
nu au dat rezultatele scontate; solicită, 
prin urmare, revizuirea politicii de 
austeritate necondiționate în Europa și, în 
acest context, încurajarea investițiilor 
publice;

Or. fr
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Amendamentul 62
Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că, pentru o evoluție 
pozitivă a UE, este necesar un echilibru 
între politica în materie de ocupare a 
forței de muncă și politica economică, în 
conformitate cu articolele 121 și 148 din 
TFUE; solicită elaborarea unui protocol 
social la tratate în vederea apărării 
drepturilor fundamentale sociale și ale 
lucrătorilor, astfel încât drepturile sociale 
și libertățile economice să fie puse pe 
același plan;

Or. en

Amendamentul 63
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită asigurarea unei mai mari 
coeziuni economice și sociale prin 
consolidarea Fondului social european și 
a Fondului de coeziune în vederea 
menținerii locurilor de muncă și a creării 
unora noi care să ofere angajaților 
drepturile care li se cuvin, prin sprijinirea 
măsurilor de combatere a șomajului și a 
sărăciei;

Or. pt

Amendamentul 64
Jutta Steinruck
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune organizarea unor reuniuni 
comune între Consiliul EPSCO și Consiliul 
ECOFIN pentru a promova politici 
socioeconomice coordonate menite să 
consolideze competitivitatea în Europa, dar
și să stimuleze creșterea durabilă și 
ocuparea forței de muncă;

4. propune organizarea unor reuniuni 
comune între Consiliul EPSCO și Consiliul 
ECOFIN pentru a promova politici 
socioeconomice coordonate menite să 
consolideze competitivitatea în Europa, 
precum și să stimuleze creșterea durabilă și
ocuparea forței de muncă pentru a crea 
locuri de muncă de calitate;

Or. de

Amendamentul 65
Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune organizarea unor reuniuni 
comune între Consiliul EPSCO și Consiliul 
ECOFIN pentru a promova politici 
socioeconomice coordonate menite să 
consolideze competitivitatea în Europa, dar
și să stimuleze creșterea durabilă și 
ocuparea forței de muncă;

4. propune organizarea unor reuniuni 
comune între Consiliul EPSCO și Consiliul 
ECOFIN pentru a promova politici 
socioeconomice menite să consolideze 
competitivitatea în Europa, precum și să 
stimuleze creșterea durabilă și ocuparea 
forței de muncă;

Or. pl

Amendamentul 66
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune organizarea unor reuniuni 4. propune organizarea unor reuniuni 
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comune între Consiliul EPSCO și Consiliul 
ECOFIN pentru a promova politici 
socioeconomice coordonate menite să 
consolideze competitivitatea în Europa, dar 
și să stimuleze creșterea durabilă și 
ocuparea forței de muncă;

comune între Consiliul EPSCO și Consiliul 
ECOFIN pentru a promova politici 
socioeconomice coordonate menite să 
consolideze competitivitatea în Europa, să 
elimine șomajul endemic, dar și să 
stimuleze creșterea durabilă și ocuparea 
forței de muncă;

Or. it

Amendamentul 67
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune organizarea unor reuniuni 
comune între Consiliul EPSCO și Consiliul 
ECOFIN pentru a promova politici 
socioeconomice coordonate menite să 
consolideze competitivitatea în Europa, dar
și să stimuleze creșterea durabilă și 
ocuparea forței de muncă;

4. subliniază nevoia unei repartizări mai 
echilibrate a responsabilităților și a unei 
mai bune cooperări între organismele 
conexe EPSCO și ECOFIN și, prin 
urmare, propune organizarea unor reuniuni 
comune între Consiliul EPSCO și Consiliul 
ECOFIN pentru a promova politici 
socioeconomice coordonate, menite să 
reducă inegalitățile, sărăcia și 
excluziunea socială în UE și să 
îmbunătățească competitivitatea în 
Europa, precum și să stimuleze creșterea 
durabilă și crearea unor locuri de muncă 
de calitate în vederea realizării unei 
coeziuni sociale, economice și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 68
Lampros Fountoulis

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune organizarea unor reuniuni 
comune între Consiliul EPSCO și Consiliul 
ECOFIN pentru a promova politici 
socioeconomice coordonate menite să 
consolideze competitivitatea în Europa, dar 
și să stimuleze creșterea durabilă și 
ocuparea forței de muncă;

4. propune organizarea unor reuniuni 
comune între Consiliul EPSCO și Consiliul 
ECOFIN pentru a promova politici 
socioeconomice coordonate menite să 
consolideze competitivitatea sănătoasă în 
Europa, dar și să stimuleze creșterea 
durabilă și ocuparea forței de muncă în 
special în rândul tinerilor;

Or. el

Amendamentul 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune organizarea unor reuniuni
comune între Consiliul EPSCO și Consiliul 
ECOFIN pentru a promova politici 
socioeconomice coordonate menite să 
consolideze competitivitatea în Europa, dar
și să stimuleze creșterea durabilă și 
ocuparea forței de muncă;

4. reamintește importanța unor reuniuni 
comune între Consiliul EPSCO și Consiliul 
ECOFIN pentru a promova politici 
socioeconomice coordonate, menite să 
consolideze competitivitatea în Europa, 
precum și să stimuleze creșterea durabilă și 
crearea de locuri de muncă de calitate;

Or. en

Amendamentul 70
Emilian Pavel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune organizarea unor reuniuni 
comune între Consiliul EPSCO și Consiliul 
ECOFIN pentru a promova politici 
socioeconomice coordonate menite să 

4. are convingerea că ar trebui organizate 
anumite reuniuni comune între Consiliul 
EPSCO și Consiliul ECOFIN pentru a 
promova politici socioeconomice 
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consolideze competitivitatea în Europa, dar
și să stimuleze creșterea durabilă și 
ocuparea forței de muncă;

coordonate, menite să consolideze 
competitivitatea în Europa, precum și să 
stimuleze creșterea durabilă și crearea de
locuri de muncă de calitate;

Or. en

Amendamentul 71
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța tabloului de bord 
al indicatorilor sociali în raportul privind 
mecanismul de alertă, în scopul de a 
identifica, în prealabil, impactul social al 
măsurilor de corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice; invită Comisia să 
efectueze o evaluare a domeniului său de 
aplicare și a eficacității sale;

5. subliniază că tabloul de bord al 
indicatorilor sociali în raportul privind 
mecanismul de alertă constituie un prim 
pas important, în scopul de a identifica, în 
prealabil, impactul social al măsurilor de 
corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice; invită Comisia să 
confere un caracter obligatoriu tabloului
de bord pentru statele membre și să 
adauge indicatori suplimentari, care să 
evalueze, de exemplu, calitatea locurilor 
de muncă, distribuția bunăstării, șomajul 
pe termen lung și șomajul în rândul 
tinerilor, egalitatea dintre femei și bărbați, 
precum și sărăcia în rândul copiilor;

Or. de

Amendamentul 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța tabloului de bord 
al indicatorilor sociali în raportul privind 
mecanismul de alertă, în scopul de a 
identifica, în prealabil, impactul social al 
măsurilor de corectare a dezechilibrelor 

5. subliniază importanța tabloului de bord 
al indicatorilor sociali în raportul privind 
mecanismul de alertă, în scopul de a 
identifica, în prealabil, impactul social al 
măsurilor de corectare a dezechilibrelor 
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macroeconomice; invită Comisia să 
efectueze o evaluare a domeniului său de 
aplicare și a eficacității sale;

macroeconomice, pentru a evita 
implementarea unor măsuri și 
instrumente care să nu țină cont de 
situația socială și de diversitatea statelor 
membre; invită Comisia să efectueze o 
evaluare a domeniului său de aplicare și a 
eficacității sale;

Or. it

Amendamentul 73
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța tabloului de bord 
al indicatorilor sociali în raportul privind 
mecanismul de alertă, în scopul de a 
identifica, în prealabil, impactul social al 
măsurilor de corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice; invită Comisia să 
efectueze o evaluare a domeniului său de 
aplicare și a eficacității sale;

5. subliniază că includerea tabloului de 
bord al indicatorilor sociali în raportul 
privind mecanismul de alertă este un prim 
pas, în scopul de a identifica, în prealabil, 
impactul social al măsurilor de corectare a 
dezechilibrelor macroeconomice; 
subliniază că, până în prezent, acest lucru 
nu a avut niciun impact politic și, prin 
urmare, solicită Comisiei și Consiliului, 
ca următor pas, să acorde o importanță 
egală tuturor indicatorilor sociali, inclusiv 
celor privind sărăcia și excluziunea 
socială, și indicatorilor macroeconomici;
invită Comisia să efectueze o evaluare și 
îmbunătățească domeniul său de aplicare 
și eficacitatea sa pentru a se asigura că 
rezultatele tabloului de bord al 
indicatorilor sociali și al celor din 
domeniul ocupării forței de muncă sunt 
luate pe deplin în considerare la 
elaborarea recomandărilor specifice 
pentru fiecare țară și la evaluarea punerii 
lor în aplicare în statele membre; invită 
Comisia să instituie un sistem prin care să 
fie declanșate măsuri preventive și 
corective, de îndată ce indicatorii sociali 
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au atins un anumit prag stabilit;

Or. en

Amendamentul 74
Ádám Kósa

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța tabloului de bord 
al indicatorilor sociali în raportul privind 
mecanismul de alertă, în scopul de a 
identifica, în prealabil, impactul social al 
măsurilor de corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice; invită Comisia să 
efectueze o evaluare a domeniului său de 
aplicare și a eficacității sale;

5. subliniază importanța tabloului de bord 
al indicatorilor sociali în raportul privind 
mecanismul de alertă, în scopul de a 
identifica, în prealabil, impactul social al
măsurilor de corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice; invită Comisia să 
efectueze o evaluare a domeniului său de 
aplicare și a eficacității sale și să analizeze 
măsura în care indicatorii existenți și 
studiile efectuate de Eurostat sunt 
eficiente și iau în considerare 
caracteristicile speciale ale statului 
membru relevant, caracteristicile sociale 
și rezultatele obținute în ceea ce privește 
propriile lor valori de bază (concomitent 
cu evaluarea nivelului de redresare, a 
bazei de redresare și a creșterii și 
durabilității acestora);

Or. hu

Amendamentul 75
Emilian Pavel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța tabloului de bord 
al indicatorilor sociali în raportul privind 
mecanismul de alertă, în scopul de a 
identifica, în prealabil, impactul social al 
măsurilor de corectare a dezechilibrelor 

5. subliniază importanța tabloului de bord 
al indicatorilor sociali în raportul privind 
mecanismul de alertă, în scopul de a 
identifica, în prealabil, impactul social al 
măsurilor de corectare a dezechilibrelor 
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macroeconomice; invită Comisia să 
efectueze o evaluare a domeniului său de 
aplicare și a eficacității sale;

macroeconomice; invită Comisia să se 
asigure că acești indicatori sunt la fel de 
importanți ca indicatorii economici din 
cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 76
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că din acest tablou de bord 
lipsesc elemente fundamentale, cum ar fi 
ofertele de muncă cantitative, calitative și 
geografice, precum și cifra 
întreprinderilor falimentare;

Or. fr

Amendamentul 77
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând posibil o revizuire a procedurii 
privind dezechilibrele macroeconomice și 
mecanismul de alertă în 
Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 și în 
Regulamentul (UE) nr. 1174/2011, care 
să vizeze:

(a) o modificare a indicatorilor și a 
pragurilor, prin trecerea de la 
competitivitatea costurilor la o înțelegere 
mai largă a competitivității care să 
includă calitatea capitalului uman, 
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participarea pe piața forței de muncă, 
costurile de capital, utilizarea eficientă a 
resurselor, eficiența energetică și 
inegalitatea;

(b) simetria în cadrul procedurii privind 
dezechilibrele macroeconomice în sensul 
unui tratament similar al excedentelor și 
al deficitelor în conturile curente;

Or. en

Amendamentul 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită ca normele specifice de 
supraveghere obligatorie a disciplinei 
bugetare în zona euro să includă 
indicatori privind ocuparea forței de 
muncă, redistribuirea veniturilor, precum 
și indicatori sociali cum ar fi calitatea 
locurilor de muncă, sărăcia, sărăcia în 
rândul copiilor sau accesul la locuințe, la 
fel cum există indicatori macroeconomici 
meniți să garanteze sustenabilitatea 
fiscală și sustenabilitatea modelului 
social;

Or. es

Amendamentul 79
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază faptul că inegalitatea 
excesivă ar trebui să fie un declanșator în 
cadrul mecanismului de alertă, întrucât 
destabilizează societățile și pune în pericol 
atât coeziunea, cât și performanța 
economică; subliniază faptul că o creștere 
a inegalității, astfel cum a avut loc în UE 
și cum o demonstrează raportările 
naționale din cadrul semestrului, 
comportă un risc democratic major; face 
referire la avertismentele din partea FMI 
și a OIM, care arată că o creștere 
suplimentară a inegalităților la nivelul 
UE ne-ar putea destabiliza societățile;

Or. en

Amendamentul 80
Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să pună în 
aplicare recomandările specifice pentru 
fiecare țară în scopul de a sprijini 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă; solicită Comisiei să prezinte 
Parlamentului European o evaluare anuală 
a progreselor înregistrate în punerea 
efectivă în aplicare a acestor recomandări, 
care ar putea să facă obiectul unei anexe la 
analiza anuală a creșterii;

6. solicită Comisiei să prezinte 
Parlamentului European o evaluare anuală 
a progreselor înregistrate în punerea 
efectivă în aplicare a acestor recomandări, 
care ar putea să facă obiectul unei anexe la 
analiza anuală a creșterii;

Or. pl

Amendamentul 81
Laura Agea, Tiziana Beghin



AM\1048145RO.doc 43/72 PE546.881v01-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să pună în aplicare 
recomandările specifice pentru fiecare țară 
în scopul de a sprijini creșterea economică 
și ocuparea forței de muncă; solicită 
Comisiei să prezinte Parlamentului 
European o evaluare anuală a progreselor 
înregistrate în punerea efectivă în aplicare 
a acestor recomandări, care ar putea să facă 
obiectul unei anexe la analiza anuală a 
creșterii;

6. invită statele membre să pună în aplicare 
recomandările specifice pentru fiecare țară 
în scopul de a sprijini creșterea economică 
și ocuparea forței de muncă, pe primul loc 
fiind venitul de subzistență și venitul 
minim garantat; solicită Comisiei să 
prezinte Parlamentului European o 
evaluare anuală a progreselor înregistrate 
în punerea efectivă în aplicare a acestor 
recomandări, care ar putea să facă obiectul 
unei anexe la analiza anuală a creșterii;

Or. it

Amendamentul 82
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să pună în aplicare 
recomandările specifice pentru fiecare țară 
în scopul de a sprijini creșterea economică 
și ocuparea forței de muncă; solicită 
Comisiei să prezinte Parlamentului 
European o evaluare anuală a progreselor 
înregistrate în punerea efectivă în aplicare 
a acestor recomandări, care ar putea să facă 
obiectul unei anexe la analiza anuală a 
creșterii;

6. invită statele membre să pună în aplicare 
recomandările specifice pentru fiecare țară 
în scopul de a sprijini creșterea economică 
sustenabilă, crearea de locuri de muncă 
de calitate și coeziunea socială, precum și 
de a avansa în îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020; solicită Comisiei 
să prezinte Parlamentului European o 
evaluare anuală a progreselor înregistrate 
în punerea efectivă în aplicare a acestor 
recomandări, care ar putea să facă obiectul 
unei anexe la analiza anuală a creșterii;

Or. en



PE546.881v01-00 44/72 AM\1048145RO.doc

RO

Amendamentul 83
Maria Arena, Hugues Bayet

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să pună în 
aplicare recomandările specifice pentru 
fiecare țară în scopul de a sprijini 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă; solicită Comisiei să prezinte 
Parlamentului European o evaluare anuală 
a progreselor înregistrate în punerea 
efectivă în aplicare a acestor recomandări, 
care ar putea să facă obiectul unei anexe la 
analiza anuală a creșterii;

6. solicită Comisiei să prezinte 
Parlamentului European o evaluare anuală 
a progreselor înregistrate în punerea 
efectivă în aplicare a acestor recomandări 
și a efectelor pe care acestea le au atât 
asupra datoriei și a deficitului, cât și 
asupra indicatorilor sociali, care ar putea 
să facă obiectul unei anexe la analiza 
anuală a creșterii;

Or. fr

Amendamentul 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să pună în aplicare 
recomandările specifice pentru fiecare țară 
în scopul de a sprijini creșterea economică 
și ocuparea forței de muncă; solicită 
Comisiei să prezinte Parlamentului 
European o evaluare anuală a progreselor 
înregistrate în punerea efectivă în aplicare 
a acestor recomandări, care ar putea să facă 
obiectul unei anexe la analiza anuală a 
creșterii;

6. invită statele membre să pună în aplicare 
recomandările specifice pentru fiecare țară 
în scopul de a sprijini creșterea economică, 
crearea de locuri de muncă de calitate și
coeziunea socială; solicită Comisiei să 
prezinte Parlamentului European o 
evaluare anuală a progreselor înregistrate 
în punerea efectivă în aplicare a acestor 
recomandări, care ar putea să facă obiectul 
unei anexe la analiza anuală a creșterii;

Or. en

Amendamentul 85
Monika Vana
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește Comisiei că, dacă, pe de o 
parte, salariile sunt considerate un 
element important pentru eliminarea 
dezechilibrelor macroeconomice din zona 
euro, pe de altă parte, acestea nu 
constituie un simplu instrument de 
ajustare economică, ci, mai presus de 
toate, venitul din care trăiesc lucrătorii; 
invită Comisia să se asigure că 
recomandările în domeniul salarial nu 
duc la adâncirea sărăciei sau a 
diferențelor în materie de salarii în rândul 
lucrătorilor din statele membre și nu 
afectează grupele de lucrători cu venituri 
reduse;

Or. en

Amendamentul 86
Jérôme Lavrilleux

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia europeană ca, în 
colaborare cu BEI, să faciliteze accesul la 
finanțarea prevăzută prin Fondul european 
pentru investiții strategice, în legătură cu 
Fondul european de investiții, în favoarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
principalele surse generatoare de locuri
de muncă în Europa;

7. invită Comisia europeană ca, în 
colaborare cu BEI, să faciliteze accesul la 
finanțarea prevăzută prin Fondul european 
pentru investiții strategice, în legătură cu 
Fondul european de investiții, în favoarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, care 
generează peste 80 % din locurile de 
muncă în Uniune și care reprezintă 
vectorii unei creșteri economice durabile 
și favorabile incluziunii;

Or. fr
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Amendamentul 87
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia Europeană ca, în 
colaborare cu BEI, să faciliteze accesul la 
finanțarea prevăzută prin Fondul european 
pentru investiții strategice, în legătură cu 
Fondul european de investiții, în favoarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
principalele surse generatoare de locuri de 
muncă în Europa;

7. solicită Comisiei Europene ca, în 
colaborare cu BEI, să faciliteze accesul la 
finanțarea prevăzută prin Fondul european 
pentru investiții strategice, în legătură cu 
Fondul european de investiții, în favoarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
principalele surse generatoare de locuri de 
muncă în Europa;

Or. it

Amendamentul 88
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia europeană ca, în 
colaborare cu BEI, să faciliteze accesul la 
finanțarea prevăzută prin Fondul european 
pentru investiții strategice, în legătură cu 
Fondul european de investiții, în favoarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
principalele surse generatoare de locuri de 
muncă în Europa;

7. invită Comisia europeană ca, în 
colaborare cu BEI, să faciliteze accesul la 
finanțarea prevăzută prin Fondul european 
pentru investiții strategice, în legătură cu 
Fondul european de investiții, în favoarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, care 
reprezintă o sursă esențială de locuri de 
muncă în Europa; regretă că Fondul 
european pentru investiții strategice nu 
prevede alocarea sau destinarea de 
fonduri IMM-urilor, ci lasă acest lucru 
exclusiv la latitudinea consiliului 
director; solicită ca respectivul fond să 
respecte actualele principii ale Uniunii în 
materie de investiții;



AM\1048145RO.doc 47/72 PE546.881v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 89
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia europeană ca, în 
colaborare cu BEI, să faciliteze accesul la 
finanțarea prevăzută prin Fondul european 
pentru investiții strategice, în legătură cu 
Fondul european de investiții, în favoarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
principalele surse generatoare de locuri de 
muncă în Europa;

7. invită Comisia europeană ca, în 
colaborare cu BEI, să stabilească niște 
criterii care să permită participarea la 
investiții finanțate prin Fondul european 
pentru investiții strategice, în legătură cu 
Fondul european de investiții, în favoarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
principalele surse generatoare de locuri de 
muncă în Europa; subliniază faptul că, 
stabilirea cât mai curând posibil a 
criteriilor de eligibilitate a proiectelor și 
cerințele de participare va permite 
efectuarea pregătirilor și luarea unor 
măsuri mai bine coordonate și din partea 
IMM-urilor;

Or. pl

Amendamentul 90
Lampros Fountoulis

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia europeană ca, în 
colaborare cu BEI, să faciliteze accesul la 
finanțarea prevăzută prin Fondul european 
pentru investiții strategice, în legătură cu 
Fondul european de investiții, în favoarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
principalele surse generatoare de locuri de 
muncă în Europa

7. invită Comisia europeană ca, în 
colaborare cu BEI, să faciliteze accesul la 
finanțarea prevăzută prin Fondul european 
pentru investiții strategice, în legătură cu 
Fondul european de investiții, în favoarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
principalele surse generatoare de locuri de 
muncă în Europa, monitorizând în același 
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timp situația și asigurând gestionarea 
corespunzătoare a fondurilor;

Or. el

Amendamentul 91
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia europeană ca, în 
colaborare cu BEI, să faciliteze accesul la 
finanțarea prevăzută prin Fondul european 
pentru investiții strategice, în legătură cu 
Fondul european de investiții, în favoarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
principalele surse generatoare de locuri de 
muncă în Europa;

7. invită Comisia europeană ca, în 
colaborare cu BEI, să faciliteze accesul la 
finanțarea prevăzută prin Fondul european 
pentru investiții strategice, în legătură cu 
Fondul european de investiții, în favoarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
principalele surse generatoare de locuri de 
muncă și creatoare de noi locuri de muncă
în Europa; subliniază importanța 
promovării unei noi creșteri economice și 
a creării unor locuri de muncă noi pentru 
acceptarea publică a cadrului european 
de guvernanță economică și, prin urmare, 
solicită Comisiei să ia măsuri pentru a 
spori încrederea în economie și pentru a 
îmbunătăți mediul de afaceri, acordând o 
atenție deosebită eliminării birocrației și 
accesului IMM-urilor la finanțare;

Or. en

Amendamentul 92
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. regretă atitudinea absolut 
contradictorie a Uniunii, prin care se 



AM\1048145RO.doc 49/72 PE546.881v01-00

RO

impune liberalizarea serviciilor, dar se
multiplică normele obligatorii care mai 
degrabă îngenunchează IMM-urile, și nu 
le protejează;

Or. fr

Amendamentul 93
Emilian Pavel

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că cadrul de guvernanță 
economică trebuie să contribuie la 
configurarea în Europa a unui mediu 
propice pentru promovarea spiritului 
întreprinzător, în special în rândul 
tinerilor; este preocupat de faptul că, pe 
parcursul crizei, IMM-urile au înregistrat 
o scădere a procentului din forța de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 94
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. constată că IMM-urile sunt surse 
inepuizabile de locuri de muncă, dar că 
dificultățile financiare cu care acestea se 
confruntă pe fondul climatului economic 
actual se află la originea creșterii 
șomajului;

Or. fr
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Amendamentul 95
Emilian Pavel

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. constată că deplasarea presiunii 
fiscale de pe piața muncii poate contribui 
la stimularea creșterii economice și a 
creșterii ratelor de ocupare a forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 96
Guillaume Balas

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită statele membre să continue să-și 
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în 
direcția unor politici bugetare mai 
eficiente și mai bine orientate; în acest 
scop, încurajează statele membre să facă 
schimb de bune practici;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 97
Jérôme Lavrilleux

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită statele membre să continue să-și
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în 
direcția unor politici bugetare mai eficiente 
și mai bine orientate; în acest scop, 
încurajează statele membre să facă schimb 
de bune practici;

8. invită statele membre să continue să își
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în 
direcția unor politici bugetare mai eficiente 
și mai bine orientate; în acest scop, 
încurajează statele membre să facă schimb 
de bune practici; reamintește, pe de altă 
parte, că integrarea optimă a piețelor 
europene ale muncii rămâne un obiectiv 
pe termen mediu pentru promovarea 
progresului social într-un mediu 
echilibrat și competitiv;

Or. fr

Amendamentul 98
Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită statele membre să continue să-și 
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în 
direcția unor politici bugetare mai eficiente 
și mai bine orientate, ; în acest scop, 
încurajează statele membre să facă schimb 
de bune practici;

8. invită statele membre să continue să-și 
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în 
direcția unor politici bugetare mai eficiente 
și mai bine orientate; subliniază, în plus, 
că modernizarea nu trebuie să vizeze 
numai scăderea standardelor în materie 
de protecție a drepturilor lucrătorilor și de 
reducere a protecției sociale; în acest scop, 
încurajează statele membre să facă schimb 
de practici;

Or. pl

Amendamentul 99
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită statele membre să continue să-și 
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în 
direcția unor politici bugetare mai eficiente 
și mai bine orientate; în acest scop, 
încurajează statele membre să facă schimb 
de bune practici;

8. solicită statelor membre să continue să-
și modernizeze piețele muncii și sistemele 
de protecție socială, cum ar fi venitul de 
subzistență și venitul minim garantat, cu 
scopul de a avansa în direcția unor politici 
bugetare mai eficiente și mai bine 
orientate; în acest scop, încurajează statele 
membre să facă schimb de bune practici;

Or. it

Amendamentul 100
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită statele membre să continue să-și
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în 
direcția unor politici bugetare mai eficiente 
și mai bine orientate, ; în acest scop, 
încurajează statele membre să facă schimb 
de bune practici;

8. invită statele membre să își coordoneze 
mai bine eforturile de dezvoltare a piețelor 
muncii și a sistemelor de protecție socială, 
cu scopul de a avansa în direcția unor 
politici fiscale mai eficiente pentru a 
reduce sărăcia și a spori mobilitatea 
echilibrată, asigurându-se, în același 
timp, că reformele structurale realizate în 
aceste sectoare nu subminează 
standardele de muncă și nu reduc accesul 
la o protecție socială adecvată, care este 
un drept universal și o condiție prealabilă 
pentru crearea unor societăți cu un spirit 
al egalității mai puternic; în acest scop, 
invită Comisia și statele membre să facă 
schimb de bune practici și să continue să 
promoveze schimbul de experiență și la 
nivel regional și local;

Or. en



AM\1048145RO.doc 53/72 PE546.881v01-00

RO

Amendamentul 101
Maria Arena, Hugues Bayet

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită statele membre să continue să-și
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în 
direcția unor politici bugetare mai eficiente 
și mai bine orientate; în acest scop, 
încurajează statele membre să facă schimb 
de bune practici;

8. invită statele membre să condiționeze
continuarea modernizării piețelor muncii 
și a sistemelor de protecție socială de 
menținerea calității muncii și a protecției 
sociale, care sunt vectori ai coeziunii 
sociale, ai competitivității și ai rezistenței 
la crize economice și financiare, cu scopul 
de a avansa în direcția unor politici mai 
eficiente și mai bine orientate; în acest 
scop, încurajează statele membre să facă 
schimb de bune practici;

Or. fr

Amendamentul 102
Lampros Fountoulis

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită statele membre să continue să-și 
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în 
direcția unor politici bugetare mai eficiente 
și mai bine orientate; în acest scop, 
încurajează statele membre să facă schimb 
de bune practici;

8. invită statele membre să continue să-și 
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în 
direcția unor politici bugetare mai eficiente 
și mai bine orientate; în acest scop, 
încurajează statele membre să facă schimb 
de bune practici investind în oameni și 
demonstrând solidaritatea europeană;

Or. el
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Amendamentul 103
Enrique Calvet Chambon

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită statele membre să continue să-și 
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în 
direcția unor politici bugetare mai 
eficiente și mai bine orientate; în acest 
scop, încurajează statele membre să facă 
schimb de bune practici;

8. invită statele membre să continue să-și 
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială; în acest scop, încurajează 
statele membre să facă schimb de bune 
practici;

Or. es

Amendamentul 104
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită statele membre să continue să-și
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în 
direcția unor politici bugetare mai eficiente 
și mai bine orientate, ; în acest scop, 
încurajează statele membre să facă schimb 
de bune practici;

8. invită statele membre să continue să-și
modernizeze piețele muncii, sistemele de 
învățământ și sistemele de protecție 
socială, prin reforme structurale care să 
asigure o mai mare concordanță între 
competențe și locurile de muncă, cu 
scopul de a avansa în direcția unor politici 
bugetare mai eficiente și mai bine 
orientate; în acest scop, încurajează statele 
membre să facă schimb de bune practici;

Or. en

Amendamentul 105
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită statele membre să continue să-și 
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în 
direcția unor politici bugetare mai eficiente 
și mai bine orientate, ; în acest scop, 
încurajează statele membre să facă 
schimb de bune practici;

8. invită statele membre să își coordoneze 
mai bine eforturile de modernizare a 
piețelor muncii și a sistemelor de protecție 
socială, cu scopul de a avansa în direcția 
unor politici fiscale mai eficiente și de a 
spori mobilitatea echilibrată pe piața 
unică a muncii, asigurându-se, în același 
timp, că reformele structurale realizate în 
aceste sectoare nu subminează 
standardele de muncă și nu reduc accesul 
la o protecție socială adecvată, care este 
un drept universal și o condiție prealabilă 
pentru crearea unor societăți cu un spirit 
al egalității mai puternic;

Or. en

Amendamentul 106
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită statele membre să continue să-și 
modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în 
direcția unor politici bugetare mai 
eficiente și mai bine orientate; în acest 
scop, încurajează statele membre să facă 
schimb de bune practici;

8. invită statele membre să acorde 
prioritate problemelor sociale prin 
promovarea locurilor de muncă care să 
ofere angajaților drepturile care li se 
cuvin și a unei salarizări decente și prin 
extinderea protecției sociale cu scopul de a 
oferi acoperire universală; în acest scop, 
încurajează statele membre să facă schimb 
de bune practici;

Or. pt

Amendamentul 107
Georgi Pirinski

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. atrage atenția asupra propunerilor de 
asigurare a implicării active a statelor 
membre în punerea în aplicare a planului 
Juncker, prin dezvoltarea unui cadru 
european care nu include cheltuielile 
pentru educație, cercetare, dezvoltare și 
formare profesională în obiectivele 
naționale în materie de deficit;

Or. en

Amendamentul 108
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. regretă faptul că Uniunea nu își 
creează în niciun caz mijloacele necesare 
pentru modernizare, recomandările sale 
conducând în realitate la un adevărat 
declin al societății;

Or. fr

Amendamentul 109
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. regretă faptul că, în încercările sale de 
a echilibra politicile fiscale, Comisia a 
ales să pună pe plan secundar importanța 
sistemelor de protecție socială ca 
instrumente-cheie pentru stabilizarea 
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economiei și a societății;

Or. en

Amendamentul 110
Maria Arena, Hugues Bayet

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. propune ca nivelurile salariilor să nu 
fie afectate de obligațiile inerente cadrului 
de guvernanță economică și să rămână 
cel puțin la nivelurile negociate prin 
intermediul acordurilor colective;

Or. fr

Amendamentul 111
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. invită Comisia să extindă clauzele de 
salvgardare salariale ale pachetului 
privind supravegherea și monitorizarea 
bugetare, care asigură dreptul de a 
negocia și de a lua măsuri, pentru toate 
instrumentele existente de reglementare 
economică în Europa; invită partenerii 
sociali să intensifice coordonarea 
salarială în zona euro pentru a evita 
dezechilibrele;

Or. en
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Amendamentul 112
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. având în vedere caracterul urgent al 
situației șomajului în rândul tinerilor, 
încurajează statele membre să utilizeze
resursele disponibile într-un mod eficient și 
orientat, prin intermediul inițiativei 
privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor, și recomandă, de 
asemenea, să sprijine mobilitatea 
transfrontalieră prin dezvoltarea portalului 
EURES ca element catalizator pentru 
crearea de locuri de muncă în rândul 
tinerilor;

9. recomandă statelor membre să 
contracareze caracterul urgent al situației 
șomajului în rândul tinerilor, prin 
intermediul inițiativei privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor și
utilizând toate resursele disponibile într-un 
mod sinergic, eficient și orientat; pentru 
susținerea ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor încurajează și mobilitatea 
transfrontalieră, care, prin dezvoltarea 
portalului EURES, ar trebui să reprezinte 
mereu o alegere profesională specifică și 
alternativă față de cea națională, care va 
fi oricum garantată;

Or. it

Amendamentul 113
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. având în vedere caracterul urgent al 
situației șomajului în rândul tinerilor, 
încurajează statele membre să utilizeze 
resursele disponibile într-un mod eficient și 
orientat, prin intermediul inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor, și recomandă, de asemenea, să 
sprijine mobilitatea transfrontalieră prin 
dezvoltarea portalului EURES ca element 
catalizator pentru crearea de locuri de 
muncă în rândul tinerilor;

9. având în vedere caracterul urgent al 
situației șomajului în rândul tinerilor, 
încurajează statele membre să utilizeze 
resursele disponibile într-un mod eficient și 
orientat, prin intermediul inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor, favorizând cererea și oferta 
pieței interne, și recomandă, de asemenea, 
să sprijine mobilitatea transfrontalieră prin 
dezvoltarea portalului EURES ca element 
catalizator pentru crearea de locuri de 
muncă în rândul tinerilor;
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Or. it

Amendamentul 114
Maria Arena, Hugues Bayet

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. având în vedere caracterul urgent al 
situației șomajului în rândul tinerilor, 
încurajează statele membre să utilizeze 
resursele disponibile într-un mod eficient și 
orientat, prin intermediul inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor, și recomandă, de asemenea, să 
sprijine mobilitatea transfrontalieră prin 
dezvoltarea portalului EURES ca element 
catalizator pentru crearea de locuri de 
muncă în rândul tinerilor;

9. având în vedere caracterul urgent al 
situației șomajului în rândul tinerilor, 
încurajează Comisia să permită statelor
membre să utilizeze resursele disponibile 
într-un mod eficient și orientat, prin 
intermediul unor orientări exacte și 
periodice pentru punerea în aplicare a
inițiativei privind ocuparea forței de muncă 
în rândul tinerilor, și recomandă, de
asemenea, să sprijine mobilitatea 
transfrontalieră prin dezvoltarea portalului 
EURES ca element catalizator pentru 
crearea de locuri de muncă în rândul 
tinerilor;

Or. fr

Amendamentul 115
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. având în vedere caracterul urgent al 
situației șomajului în rândul tinerilor, 
încurajează statele membre să utilizeze 
resursele disponibile într-un mod eficient și 
orientat, prin intermediul inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor, și recomandă, de asemenea, să 
sprijine mobilitatea transfrontalieră prin 
dezvoltarea portalului EURES ca element 

9. având în vedere caracterul urgent al 
situației șomajului în rândul tinerilor, 
încurajează statele membre să utilizeze 
resursele disponibile într-un mod eficient și
orientat, prin intermediul unor investiții în 
capitalul uman și mai ales în educație, 
acordând o atenție deosebită inițiativei 
privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor în zonele cele mai afectate de 
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catalizator pentru crearea de locuri de 
muncă în rândul tinerilor;

șomaj; recomandă, de asemenea, să 
sprijine mobilitatea transfrontalieră prin 
dezvoltarea unor parteneriate 
transfrontaliere și prin dezvoltarea 
portalului EURES ca element catalizator 
pentru crearea de locuri de muncă în rândul 
tinerilor;

Or. pl

Amendamentul 116
Lampros Fountoulis

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. având în vedere caracterul urgent al 
situației șomajului în rândul tinerilor, 
încurajează statele membre să utilizeze 
resursele disponibile într-un mod eficient și 
orientat, grație aplicării inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor· recomandă de asemenea să fie 
sprijinită mobilitatea transfrontalieră prin 
dezvoltarea portalului EURES, ca element 
pentru ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor;

9. având în vedere caracterul urgent al 
situației șomajului în rândul tinerilor, 
încurajează statele membre să utilizeze 
resursele disponibile într-un mod eficient și 
orientat, creând stimulente pentru 
dezvoltarea locurilor de muncă în statele 
membre în care procentele de șomaj sunt 
extrem de ridicate;

Or. el

Amendamentul 117
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. având în vedere caracterul urgent al 
situației șomajului în rândul tinerilor, 
încurajează statele membre să utilizeze 
resursele disponibile într-un mod eficient și 
orientat, prin intermediul inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 

9. având în vedere caracterul urgent al 
situației șomajului în rândul tinerilor, 
încurajează statele membre să utilizeze 
resursele disponibile într-un mod eficient și 
orientat, prin intermediul inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
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tinerilor, și recomandă, de asemenea, să 
sprijine mobilitatea transfrontalieră prin 
dezvoltarea portalului EURES ca element 
catalizator pentru crearea de locuri de 
muncă în rândul tinerilor;

tinerilor, printr-o mai mare răspândire a 
formării profesionale ca instrument de 
sporire a inserției profesionale și printr-o 
mai mare concordanță între competențe și 
locurile de muncă, și recomandă, de 
asemenea, să sprijine mobilitatea 
transfrontalieră prin dezvoltarea portalului 
EURES ca element catalizator pentru 
încadrarea în muncă a tinerilor;

Or. en

Amendamentul 118
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Jutta 
Steinruck, Maria João Rodrigues

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. având în vedere caracterul urgent al 
situației șomajului în rândul tinerilor, 
încurajează statele membre să utilizeze 
resursele disponibile într-un mod eficient 
și orientat, prin intermediul inițiativei 
privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor, și recomandă, de 
asemenea, să sprijine mobilitatea 
transfrontalieră prin dezvoltarea portalului 
EURES ca element catalizator pentru 
crearea de locuri de muncă în rândul
tinerilor;

9. având în vedere caracterul urgent al 
situației șomajului în rândul tinerilor, 
îndeamnă statele membre să utilizeze la 
maximum toate resursele financiare 
disponibile în Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor într-un 
mod eficient și orientat; în acest scop,
consideră că este esențial ca fondurile de 
cofinanțare alocate de statele membre 
pentru aplicarea măsurilor de încadrare 
în muncă a tinerilor, cum ar fi garanția 
pentru tineret, să fie excluse din calculul 
deficitelor naționale; invită Comisia să 
prezinte propuneri de continuare a 
sprijinului pentru mobilitatea 
transfrontalieră și prin consolidarea
portalului EURES ca element catalizator 
important pentru încadrarea în muncă a 
tinerilor;

Or. en
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Amendamentul 119
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. constată că portalul EURES nu 
reprezintă deloc un catalizator pentru 
crearea de locuri de muncă, ci doar o 
deplasare a penuriei locurilor de muncă;

Or. fr

Amendamentul 120
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. în contextul îmbătrânirii populației și 
al reformelor sistemului de pensii, invită 
statele membre să acorde prioritate 
acțiunilor axate pe lucrătorii vârstnici; 
invită Comisia să stabilească criterii și să 
accelereze controalele privind utilizarea 
fondurilor UE pentru lucrătorii vârstnici, 
precum și să ia mai multe măsuri în ceea 
ce privește încadrarea în muncă a 
persoanelor în vârstă;

Or. pl

Amendamentul 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9a. constată cu profundă îngrijorare că în 
timpul crizei șomajul pe termen lung s-a 
dublat; de asemenea, constată că această 
creștere a fost chiar mai pronunțată în 
rândul lucrătorilor slab calificați; invită 
Comisia să se asigure că politicile sale și 
recomandările specifice pentru fiecare 
țară reflectă lupta împotriva șomajului pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 122
Emilian Pavel

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. constată cu profundă îngrijorare că în 
timpul crizei șomajul pe termen lung s-a 
dublat; de asemenea, constată că această 
creștere a fost chiar mai pronunțată în 
rândul lucrătorilor slab calificați; invită 
Comisia să se asigure că politicile sale și 
recomandările specifice pentru fiecare 
țară reflectă lupta împotriva șomajului pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. consideră că, în cadrul economic al 
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Uniunii, ar trebui să se acorde o mai mare 
importanță adâncirii inegalităților în 
Europa; consideră că dublarea eforturilor 
de a crea mai multe locuri de muncă de 
calitate în Europa este unul din cele mai 
bun moduri de a reduce această adâncire 
a inegalităților;

Or. en

Amendamentul 124
Emilian Pavel

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. consideră , în cadrul economic al 
Uniunii, ar trebui să se acorde o mai mare 
importanță adâncirii inegalităților în 
Europa; consideră că dublarea eforturilor 
de a crea mai multe locuri de muncă de 
calitate în Europa este unul din cele mai 
bun moduri de a reduce această adâncire
a inegalităților;

Or. en

Amendamentul 125
Guillaume Balas

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. în vederea consolidării controlului 
democratic, recomandă implicarea mai 
puternică a Parlamentului European, a 
parlamentelor naționale și a partenerilor 
sociali la dialogul economic dintre Comisia 
Europeană și statele membre.

10. în vederea asigurării controlului 
democratic integral și absolut al 
procedurii semestrului european, 
recomandă implicarea mai puternică a 
Parlamentului European, a parlamentelor 
naționale și a partenerilor sociali la 
dialogul economic dintre Comisia 
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Europeană și statele membre.

Or. fr

Amendamentul 126
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. în vederea consolidării controlului 
democratic, recomandă implicarea mai 
puternică a Parlamentului European, a 
parlamentelor naționale și a partenerilor 
sociali la dialogul economic dintre Comisia 
Europeană și statele membre.

10. subliniază necesitatea implicării mai 
puternice a Parlamentului European, a 
parlamentelor naționale și a partenerilor 
sociali la dialogul economic dintre Comisia 
Europeană și statele membre, pentru a 
garanta controlul democratic al 
procesului european.

Or. it

Amendamentul 127
Jérôme Lavrilleux

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. în vederea consolidării controlului 
democratic, recomandă implicarea mai 
puternică a Parlamentului European, a 
parlamentelor naționale și a partenerilor 
sociali la dialogul economic dintre Comisia 
Europeană și statele membre.

10. în vederea consolidării controlului 
democratic și a reducerii distanței tot mai 
mari dintre instituțiile europene și 
cetățenii Uniunii, recomandă implicarea 
mai puternică a Parlamentului European, a 
parlamentelor naționale și a partenerilor 
sociali la dialogul economic dintre Comisia 
Europeană și statele membre.

Or. fr

Amendamentul 128
Jérôme Lavrilleux
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Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. în vederea consolidării controlului 
democratic, recomandă implicarea mai 
puternică a Parlamentului European, a 
parlamentelor naționale și a partenerilor 
sociali la dialogul economic dintre Comisia 
Europeană și statele membre.

10. în vederea consolidării controlului 
democratic, recomandă implicarea mai 
puternică a Parlamentului European, a 
parlamentelor naționale, a societății civile
și a partenerilor sociali la dialogul 
economic dintre Comisia Europeană și 
statele membre.

Or. fr

Amendamentul 129
Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. în vederea consolidării controlului 
democratic, recomandă implicarea mai 
puternică a Parlamentului European, a 
parlamentelor naționale și a partenerilor 
sociali la dialogul economic dintre 
Comisia Europeană și statele membre.

10. semnalează absența controlului 
democratic asupra cadrului european de 
guvernanță; insistă asupra unei implicări 
active a parlamentelor naționale, a 
partenerilor sociali și a Parlamentului 
European în acest proces.

Or. pl

Amendamentul 130
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. în vederea consolidării controlului 
democratic, recomandă implicarea mai 
puternică a Parlamentului European, a 
parlamentelor naționale și a partenerilor 
sociali la dialogul economic dintre
Comisia Europeană și statele membre.

10. în vederea consolidării răspunderii 
democratice în materie de guvernanță 
economică, precum și în vederea sporirii 
calității și a responsabilității în ceea ce 
privește procesul semestrului european, 
recomandă implicarea mai puternică a 
Parlamentului European, a parlamentelor 
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naționale, a organizațiilor societății civile 
și a partenerilor sociali la nivel național și 
european pe tot parcursul ciclului 
semestrial derulat între Comisia 
Europeană și statele membre; subliniază 
că desfășurarea de consultări 
semnificative și structurale cu părțile 
interesate din societatea civilă nu numai 
că ar crește legitimitatea democratică a 
procesului și șansele ca reformele să fie 
considerate acceptabile de cetățeni și să 
fie implementate cu succes, ci ar putea și 
consolida bazele informaționale pentru 
evaluarea reformelor.

Or. en

Amendamentul 131
Ulla Tørnæs, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. în vederea consolidării controlului 
democratic, recomandă implicarea mai 
puternică a Parlamentului European, a 
parlamentelor naționale și a partenerilor 
sociali la dialogul economic dintre Comisia 
Europeană și statele membre.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 132
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. în vederea consolidării controlului 
democratic, recomandă implicarea mai 

10. în vederea consolidării răspunderii 
democratice și a sporirii calității și a 
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puternică a Parlamentului European, a 
parlamentelor naționale și a partenerilor 
sociali la dialogul economic dintre
Comisia Europeană și statele membre.

responsabilității în ceea ce privește 
procesul semestrului european,
recomandă implicarea mai puternică a 
Parlamentului European, a parlamentelor 
naționale, precum și a organizațiilor 
societății civile și a partenerilor sociali pe 
tot parcursul ciclului semestrial derulat 
între Comisia Europeană și statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 133
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. în vederea consolidării controlului 
democratic, recomandă implicarea mai 
puternică a Parlamentului European, a 
parlamentelor naționale și a partenerilor 
sociali la dialogul economic dintre Comisia 
Europeană și statele membre.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. reamintește Comisiei și Consiliului 
să încheie un acord interinstituțional cu 
Parlamentul European pentru a garanta 
pe deplin rolul acestuia în întregul proces 
al semestrului european.

Or. en
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Amendamentul 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită revizuirea regulamentelor 
privind guvernanța economică, în scopul 
introducerii următoarelor modificări în 
procesul semestrului european:

(a) înainte de publicarea Analizei anuale 
a creșterii, Comisia Europeană trebuie să 
dezbată cu reprezentanții Parlamentului 
European orientările generale ale 
acesteia;

(b) după publicare și înainte de 
dezbaterea aferentă din cadrul reuniunii 
Consiliului European, trebuie să aibă loc 
triloguri între cele trei instituții, pentru a 
conveni asupra cadrului economic, a 
politicilor privind ocuparea forței de 
muncă și a politicilor sociale;

(c) după aprobarea raportului privind 
AAC și înainte de dezbaterea aferentă din 
cadrul reuniunii Consiliului European, 
trebuie să aibă loc triloguri între cele trei 
instituții, pentru a conveni asupra 
cadrului economic, a politicilor privind 
ocuparea forței de muncă și a politicilor 
sociale.

Or. es

Amendamentul 136
Emilian Pavel

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

10a. consideră că partenerii sociali ar 
trebui să aibă un rol mai important în 
cadrul de guvernanță economică, atât la 
nivel european, cât și la nivel național; 
consideră că un astfel de rol consolidat ar 
spori legitimitatea democratică a cadrului 
de guvernanță economică, garantând, în 
același timp, drepturile cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 137
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. subliniază că statele membre trebuie 
să își informeze cel puțin parlamentele 
naționale, înainte de luna ianuarie, cu 
privire la propriile PNR și PSC; 
subliniază, de asemenea, că, în afară de 
programele lor, ele trebuie să includă 
procesul-verbal al reuniunii aferente din 
cadrul adunărilor naționale; în lipsa 
acestui act, Comisia trebuie să returneze 
PNR și PSC și să le considere nedepuse, 
demarând procedurile corespunzătoare 
prevăzute în regulamentele two-pack și 
six-pack; în orice caz, recomandă 
obținerea aprobării PNR și PSC din 
partea parlamentelor naționale, nu doar 
simpla informare a acestora.

Or. es

Amendamentul 138
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 10 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

10c. invită statele membre să includă ca 
anexă obligatorie a PNR și PSC un aviz 
din partea celor mai reprezentative 
organizații sociale și a societății civile.

Or. es

Amendamentul 139
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 10 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10d. solicită instituționalizarea unei 
dezbateri între Comisie, Consiliu și 
Parlamentul European cu organizațiile 
sociale și cu societatea civilă la nivel 
european, între momentul publicării 
Analizei anuale a creșterii și Consiliul 
European din martie și înainte de 
aprobarea de către Consiliul European a 
recomandărilor specifice fiecărei țări.

Or. es

Amendamentul 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 10 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10e. solicită ca, în cadrul semestrului 
european, să fie inclusă obligația de a 
întocmi programe naționale pentru 
ocuparea forței de muncă, în cadrul 
cărora să se evalueze politicile concepute 
pentru a stimula crearea de locuri de 
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muncă, piețele muncii, calitatea locurilor 
de muncă, salarii adecvate și nivelul de 
flexibilitate și siguranță prevăzut de 
legislația muncii.

Or. es


