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11.1.2017 A8-0391/5 

Amendamentul  5 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Louis Michel, 

Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Raport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un pilon european al drepturilor sociale 

2016/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul -A (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 -A. întrucât ar trebui să fie convocată o 

convenție socială a UE în care 

reprezentanții partenerilor sociali, ai 

guvernelor și parlamentelor naționale și 

ai instituțiilor UE să discute viitorul și 

structura modelului social european, cu 

participarea publicului, și care ar trebui 

să se încheie cu adoptarea unei noi Carte 

sociale europene pentru secolul XXI; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/6 

Amendamentul  6 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij 

 

Raport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un pilon european al drepturilor sociale 

2016/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Comisia s-a angajat să realizeze 

pentru UE un „rating social AAA” și este 

așteptată să prezinte, în primăvara anului 

2017, o propunere privind un pilon 

european al drepturilor sociale, care va 

promova piețe ale muncii și sisteme de 

protecție socială cu o bună funcționare și 

favorabile incluziunii în statele membre 

participante și care va servi drept busolă 

pentru o convergență ascendentă reînnoită 

prin (i) actualizarea legislației existente a 

UE, (ii) îmbunătățirea cadrului UE de 

coordonare a politicilor economice și 

sociale, printre altele prin analiza socială 

comparativă a eforturilor naționale de 

C. întrucât Comisia s-a angajat să realizeze 

pentru UE un „rating social AAA” și este 

așteptată să prezinte, în primăvara anului 

2017, o propunere privind un pilon 

european al drepturilor sociale, care va 

promova piețe ale muncii și sisteme de 

protecție socială cu o bună funcționare și 

favorabile incluziunii în statele membre 

participante și care va servi drept busolă 

pentru o convergență ascendentă reînnoită 

prin (i) actualizarea legislației existente a 

UE, (ii) îmbunătățirea cadrului UE de 

coordonare a politicilor economice și 

sociale, printre altele prin analiza socială 

comparativă a eforturilor naționale de 
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reformare, fără a institui structuri paralele 

ineficiente și (iii) asigurarea sprijinului 

financiar relevant la nivel național și 

european; întrucât Parlamentul, ales în mod 

direct de către cetățenii europeni, are o 

responsabilitate și un rol fundamental în 

definirea și adoptarea pilonului european al 

drepturilor sociale; 

reformare, fără a institui structuri paralele 

ineficiente și (iii) asigurarea sprijinului 

financiar relevant existent la nivel național 

și european; întrucât Parlamentul, ales în 

mod direct de către cetățenii europeni, are 

o responsabilitate și un rol fundamental în 

definirea și adoptarea pilonului european al 

drepturilor sociale; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/7 

Amendamentul  7 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij 

 

Raport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un pilon european al drepturilor sociale 

2016/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât toate statele membre ale UE se 

confruntă cu anumite provocări sociale și 

în materie de ocupare a forței de muncă; 

întrucât garantarea respectării drepturilor 

sociale depinde, de asemenea, de politicile 

și instrumentele care sprijină coeziunea 

teritorială, în special în regiunile cu 

dezavantaje grave și permanente, naturale, 

demografice sau structurale, inclusiv în 

regiunile cu densitatea scăzută a populației 

sau cu populație dispersată sau în regiunile 

ultraperiferice; întrucât sunt necesare 

investiții strategice mai numeroase și un 

sprijin mai consistent pentru coeziune în 

regiunile defavorizate, cu scopul de a le 

J. întrucât toate statele membre ale UE se 

confruntă cu anumite provocări sociale și 

în materie de ocupare a forței de muncă; 

întrucât garantarea respectării drepturilor 

sociale depinde, de asemenea, de politicile 

și instrumentele care sprijină coeziunea 

teritorială, în special în regiunile cu 

dezavantaje grave și permanente, naturale, 

demografice sau structurale, inclusiv în 

regiunile cu densitatea scăzută a populației 

sau cu populație dispersată sau în regiunile 

ultraperiferice; întrucât sunt necesare 

investiții strategice mai numeroase și un 

sprijin mai consistent pentru coeziune în 

regiunile defavorizate, cu scopul de a le 
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face mai competitive, îmbunătățind 

structura socioeconomică a acestora și 

prevenind accentuarea declinului 

demografic; întrucât zona euro se 

confruntă, în actualul său cadru 

macroeconomic, cu provocări specifice în 

ceea ce privește realizarea obiectivelor 

sociale și în materie de ocupare a forței de 

muncă prevăzute în tratate, în special în 

sensul că statutul de membru al zonei 

euro reduce posibilitățile de utilizare a 

instrumentelor de politică 

macroeconomică la nivel național și 

creează presiune pentru o ajustare internă 

mai rapidă; întrucât restabilirea unei 

securități socioeconomice adecvate pentru 

a compensa această flexibilitate internă 

crescută poate necesita introducerea unor 

obiective și standarde sociale și/sau a unor 

instrumente financiare specifice la nivelul 

zonei euro, 

face mai competitive, îmbunătățind 

structura socioeconomică a acestora și 

prevenind accentuarea declinului 

demografic; întrucât zona euro se 

confruntă, în actualul său cadru 

macroeconomic, cu provocări specifice în 

ceea ce privește realizarea obiectivelor 

sociale și în materie de ocupare a forței de 

muncă prevăzute în tratate; întrucât 

restabilirea unei securități socioeconomice 

adecvate pentru a compensa această 

flexibilitate internă crescută poate necesita 

finanțare adecvată și introducerea unor 

obiective și standarde sociale; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/8 

Amendamentul  8 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Anneli 

Jäätteenmäki, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Raport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un pilon european al drepturilor sociale 

2016/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât piețele europene ale forței de 

muncă evoluează tot mai mult către forme 

„atipice” sau „non-standard” de ocupare a 

forței de muncă, cum ar fi munca 

temporară, munca involuntară cu fracțiune 

de normă, munca ocazională, munca 

sezonieră, munca la cerere, activități 

autonome dependente sau munca 

intermediată de platformele digitale; 

întrucât cererea de forță de muncă devine 

mai diversificată decât în trecut; întrucât, în 

unele cazuri, aceasta poate aduce beneficii 

pentru productivitate, în ceea ce privește 

echilibrul dintre viața profesională și cea 

K. întrucât în cadrul piețelor europene ale 

forței de muncă apar din ce în ce mai 

multe forme „atipice” sau „non-standard” 

de ocupare a forței de muncă, cum ar fi 

munca temporară, munca involuntară cu 

fracțiune de normă, munca ocazională, 

munca sezonieră, munca la cerere, 

activități autonome dependente sau munca 

intermediată de platformele digitale; 

întrucât, cu toate acestea, locurile de 

muncă permanente continuă să 

contribuie cel mai mult la dezvoltarea 

forței de muncă, crescând mai rapid decât 

locurile de muncă temporare în ultimii 
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privată și tranzițiile de pe piața forței de 

muncă și pot aduce alte oportunități 

profesionale pentru cei care au nevoie de 

ele; întrucât, cu toate acestea, unele forme 

atipice de ocupare a forței de muncă 

implică insecuritate economică prelungită 

și condiții de muncă precare, în special 

venituri mai scăzute și mai puțin sigure, 

lipsa posibilităților de apărare a drepturilor, 

lipsa asigurărilor sociale și de sănătate, 

lipsa unei identități profesionale, lipsa 

perspectivelor de carieră și dificultăți în 

concilierea muncii la cerere cu viața 

privată și de familie; întrucât o piață 

dinamică a forței de muncă ar trebui să 

garanteze că fiecare cetățean are șansa de 

a-și folosi competențele și abilitățile în 

viața profesională, printre altele pe baza 

unor condiții de muncă sănătoase și sigure, 

a unor politici active privind piața muncii 

și prin actualizarea continuă a 

competențelor prin învățare regulată pe tot 

parcursul vieții; întrucât jurisprudența 

relevantă a CJUE clarifică conceptele de 

„raport de muncă” și „lucrător” în scopul 

aplicării legislației UE, fără a aduce 

atingere definițiilor naționale ale noțiunii 

de „lucrător”, care sunt create în sensul 

dreptului intern, în conformitate cu 

principiul subsidiarității; 

doi ani și jumătate1; întrucât cererea de 

forță de muncă devine mai diversificată 

decât în trecut; întrucât, în unele cazuri, 

aceasta poate aduce beneficii pentru 

productivitate, în ceea ce privește 

echilibrul dintre viața profesională și cea 

privată și tranzițiile de pe piața forței de 

muncă și pot aduce alte oportunități 

profesionale pentru cei care au nevoie de 

ele; întrucât, cu toate acestea, unele forme 

atipice de ocupare a forței de muncă 

implică insecuritate economică prelungită 

și condiții de muncă precare, în special 

venituri mai scăzute și mai puțin sigure, 

lipsa posibilităților de apărare a drepturilor, 

lipsa asigurărilor sociale și de sănătate, 

lipsa unei identități profesionale, lipsa 

perspectivelor de carieră și dificultăți în 

concilierea muncii la cerere cu viața 

privată și de familie; întrucât dezvoltarea 

unor mecanisme flexibile de ocupare a 

forței de muncă este considerată a fi 

necesară pentru a se ajunge la creștere 

economică prin adaptarea strategiilor de 

afaceri și a productivității la piețele și 

economiile globalizate; întrucât o piață 

dinamică a forței de muncă ar trebui să 

garanteze că fiecare cetățean are șansa de 

a-și folosi competențele și abilitățile în 

viața profesională, printre altele pe baza 

unor condiții de muncă sănătoase și sigure, 

a unor politici active privind piața muncii 

și prin actualizarea continuă a 

competențelor prin învățare regulată pe tot 

parcursul vieții; întrucât jurisprudența 

relevantă a CJUE clarifică conceptele de 

„raport de muncă” și „lucrător” în scopul 

aplicării legislației UE, fără a aduce 

atingere definițiilor naționale ale noțiunii 

de „lucrător”, care sunt create în sensul 

dreptului intern, în conformitate cu 

principiul subsidiarității; 

 

1 The Employment and Social Development 

Quarterly Review, Autumn 2016, European 

Commission (Buletinul trimestrial al Comisiei 

privind ocuparea forței de muncă și situația 
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socială, toamna 2016) 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/9 

Amendamentul  9 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij 

 

Raport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un pilon european al drepturilor sociale 

2016/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. consideră că pilonul european al 

drepturilor sociale ar trebui să contribuie, 

de asemenea, la asigurarea punerii în 

aplicare adecvate a standardelor 

internaționale în materie de muncă și să 

contribuie la actualizarea acquis-ului 

social; consideră că standardele care 

urmează să fie definite de pilonul european 

al drepturilor sociale ar trebui să se aplice 

tuturor țărilor participante la piața unică, 

pentru a menține condiții egale de 

concurență, și că legislația, mecanismele de 

guvernanță și instrumentele financiare 

relevante pentru realizarea acestora ar 

trebui să se aplice tuturor statelor membre 

2. consideră că pilonul european al 

drepturilor sociale ar trebui să contribuie, 

de asemenea, la asigurarea punerii în 

aplicare adecvate a standardelor 

internaționale în materie de muncă și să 

contribuie la actualizarea acquis-ului 

social; consideră că standardele care 

urmează să fie definite de pilonul european 

al drepturilor sociale ar trebui să se aplice 

tuturor țărilor participante la piața unică, 

pentru a menține condiții egale de 

concurență, și că legislația, mecanismele de 

guvernanță și instrumentele financiare 

relevante pentru realizarea acestora ar 

trebui să se aplice tuturor statelor membre 
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ale UE; subliniază faptul că pilonul 

drepturilor sociale ar trebui să fie luat în 

considerare în elaborarea politicilor 

economice ale UE; constată că, date fiind 

restricțiile specifice presupuse de 

apartenența la zona euro, sunt necesare 

stabilirea unor obiective și standarde 

sociale specifice suplimentare și instituirea 

unui sprijin financiar relevant la nivelul 

zonei euro, păstrând în același timp 

deschiderea pentru statele membre din 

afara zonei euro, pe bază voluntară; 

subliniază posibilitatea utilizării 

mecanismului de cooperare consolidată, în 

temeiul articolului 20 din TUE, dacă este 

cazul, pentru a construi un pilon european 

solid al drepturilor sociale; 

ale UE; subliniază faptul că pilonul 

drepturilor sociale ar trebui să fie luat în 

considerare în elaborarea politicilor 

economice ale UE; constată că, dat fiind 

caracterul specific al apartenenței la zona 

euro, ar putea fi necesară stabilirea unor 

obiective și standarde sociale specifice 

suplimentare și luarea în considerare a 

instituirii unui sprijin financiar relevant 

prin intermediul instrumentelor existente; 

subliniază posibilitatea utilizării 

mecanismului de cooperare consolidată, în 

temeiul articolului 20 din TUE, dacă este 

cazul, pentru a construi un pilon european 

solid al drepturilor sociale; 

Or. en 

 

 


