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7.3.2018 A8-0052/3 

Amendamentul  3 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

în numele Grupului S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței 

de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 

2017/2260(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. subliniază faptul că dialogul social 

și negocierea colectivă sunt instrumente 

esențiale pentru angajatori și sindicate 

pentru a se stabili salarii și condiții de 

muncă echitabile , iar existența unor 

sisteme puternice de negociere colectivă 

sporesc reziliența statelor membre în 

perioadele de criză economică; 

reamintește că dreptul la negociere 

colectivă este un aspect care privește toți 

lucrătorii europeni, cu implicații cruciale 

pentru democrație și statul de drept, 

inclusiv respectarea drepturilor sociale 

fundamentale, iar negocierea colectivă 

este un drept european fundamental pe 

care instituțiile Uniunii sunt obligate să le 

respecte în conformitate cu articolul 28 

din Carta drepturilor fundamentale; 

solicită, în acest context, politici care să 
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respecte, să promoveze și să consolideze 

negocierile colective și poziția lucrătorilor 

în cadrul mecanismelor de stabilire a 

salariilor, care joacă un rol esențial în 

obținerea unui standard ridicat al 

condițiilor de muncă; consideră că trebuie 

făcute toate aceste eforturi în scopul de a 

sprijini cererea agregată și redresarea 

economică, de a reduce inegalitățile 

salariale și de a combate sărăcia în rândul 

persoanelor încadrate în muncă;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/4 

Amendamentul  4 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

în numele Grupului S&D 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, 

Martina Michels, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, 

Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței 

de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 

2017/2260(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. afirmă că, la șapte ani după 

începerea ciclului semestrului european 

de coordonare a politicilor economice, 

unele dintre cele mai relevante 

dezechilibre sociale și în materie de 

ocupare a forței de muncă din Europa, 

cum ar fi segmentarea pieței forței de 

muncă, dispersia salariilor sau sărăcia în 

rândul copiilor, nu au fost soluționate, ci 

s-au accentuat, subliniind faptul că 

politicile publice la nivel național sunt 

insuficiente pentru a dezvolta o piață 

europeană a forței de muncă mai 

echitabilă și că sunt necesare politici mai 

puternice și mai ample la nivel european 

pentru a completa eforturile naționale 

actuale; subliniază faptul că flexibilitatea 

fiscală este vitală pentru a sprijini 

investițiile sociale în drepturile sociale, la 



 

AM\1147857RO.docx  PE616.078v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

fel de vitală fiind integrarea eficace în 

toate etapele a tuturor principiilor 

consacrate în pilonul european al 

drepturilor sociale; subliniază că 

programele de consolidare fiscală 

consumă resursele care ar putea fi alocate 

investițiilor în politicile sociale, care 

ajung să sufere de reduceri substanțiale; 

solicită ca orice propunere de măsură 

fiscală să fie evaluată și monitorizată în 

conformitate cu articolul 9 din TFUE, 

pentru a i se evalua impactul social;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/5 

Amendamentul  5 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței 

de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 

2017/2260(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6a. invită Comisia să formuleze 

recomandări specifice fiecărei țări, care 

să poată contribui la o mai mare ocupare 

a forței de muncă și la reducerea 

amprentelor ecologice și solicită 

efectuarea unor studii independente 

detaliate cu privire la costurile și 

beneficiile unei schimbări a sarcinii 

fiscale (de exemplu, de la impozitarea 

veniturilor salariale la taxele de mediu); 

subliniază că astfel de recomandări ar 

trebui să evite repercusiunile nedorite 

asupra sistemelor de securitate socială și 

nu ar trebui să aibă un impact 

disproporționat asupra persoanelor cu 

venituri mici;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/6 

Amendamentul  6 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

în numele Grupului S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței 

de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 

2017/2260(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. regretă că modul în care sunt 

prezentate datele în proiectul de raport 

comun privind ocuparea forței de muncă 

nu este clar și adesea este neconcludent, 

în special în domeniul sărăciei și al 

excluziunii sociale, sau este dificil de 

comparat, de exemplu în ceea ce privește 

evoluția salariilor, productivitatea și 

câștigurile de capital sau sarcina fiscală 

asupra costului forței de muncă și 

capitalului; avertizează asupra faptului că 

productivitatea multifactorială, care este 

esențială pentru a înțelege evoluția 

productivității în economia europeană, nu 

este măsurată; invită din nou Comisia să 

dezvolte și să completeze tabloul de bord 

al raportului comun privind ocuparea 

forței de muncă cu noi indicatori care să 
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acopere temele Pilonului european al 

drepturilor sociale referitoare la situația 

femeilor pe piața forței de muncă dincolo 

de remunerare, motivele egalității de 

tratament în materie de ocupare a forței 

de muncă, calitatea locurilor de muncă, 

veniturile de subzistență, protecția 

împotriva concedierii, acoperirea 

negocierilor colective, sindicalizarea, 

accesul la alt tip de îngrijire decât 

îngrijirea copilului, locurile de muncă 

sănătoase și sigure, asigurarea protecției 

sociale, indemnizațiile de șomaj, sistemele 

de venit minim, pensii adecvate, 

incluziunea persoanelor cu dizabilități, 

îngrijirea de lungă durată, accesul la 

locuințe și accesul la serviciile esențiale;  

  

Or. en 



 

AM\1147857RO.docx  PE616.078v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.3.2018 A8-0052/7 

Amendamentul  7 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

în numele Grupului S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței 

de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 

2017/2260(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este de acord cu Comisia că 

„sistemele de protecție socială ar trebui să 

asigure dreptul la prestații de venit minim”; 

invită statele membre să stabilească 

venituri minime adecvate peste pragul de 

sărăcie, conform legislației și practicilor 

naționale și cu implicarea partenerilor 

sociali și să asigure faptul că acestea sunt 

ușor accesibile tuturor persoanelor care au 

cea mai mare nevoie de ele și sunt 

destinate acestora; consideră că, pentru a fi 

eficace în combaterea sărăciei, sistemele de 

venituri minime ar trebui să fie însoțite de 

accesul la bunuri și servicii publice de 

calitate și rezonabile ca preț și la măsuri 

pentru promovarea egalității șanselor și 

facilitarea integrării sau a reintegrării pe 

piața forței de muncă pentru persoanele 

14. este de acord cu Comisia că 

„sistemele de protecție socială ar trebui să 

asigure dreptul la prestații de venit minim”; 

invită statele membre să stabilească 

venituri minime adecvate peste pragul de 

sărăcie și să asigure că acestea sunt ușor 

accesibile tuturor persoanelor care au 

nevoie de ele; consideră că, pentru a fi 

eficace în combaterea sărăciei, sistemele de 

venituri minime ar trebui să fie însoțite de 

accesul la servicii de calitate și la măsuri 

pentru facilitarea integrării sau a 

reintegrării pe piața forței de muncă pentru 

persoanele aflate în situații vulnerabile, 

dacă acestea pot munci; invită Comisia să 

coordoneze statele membre în ceea ce 

privește adoptarea unui cadru comun de 

punere în aplicare a acestor sisteme de 
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aflate în situații vulnerabile, dacă acestea 

pot munci; 
venituri minime în conformitate cu 

practicile lor naționale și cu implicarea 

partenerilor sociali; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/8 

Amendamentul  8 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

în numele Grupului S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina 

Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței 

de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 

2017/2260(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  40a. invită Comisia și statele membre să 

asigure respectarea transparenței 

salariale la nivel european și național 

prin stabilirea obligației de a efectua 

audituri privind diferențele de 

remunerare între femei și bărbați la 

nivelul întreprinderii, pentru a se obține 

remunerații egale pentru bărbații și 

femeile care au același rol sau „oferă 

muncă de o valoare echivalentă”; invită 

Comisia să prezinte cerințe obligatorii 

pentru ca angajatorii publici și privați să 

introducă planuri de promovare a 

egalității la nivelul întreprinderilor, 

negociate cu reprezentanții lucrătorilor, 

în vederea eliminării inegalităților dintre 

femei și bărbați la locul de muncă, 

inclusiv măsuri active de promovare a 
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egalității și cartografierea salariilor 

pentru a identifica diferențele existente în 

materie de remunerare între femei și 

bărbați;  

Or. en 

 

 


