
AM\1209301RO.docx PE647.694v01-00

RO Unită în diversitate RO

3.7.2020 A9-0124/37

Amendamentul 37
Heléne Fritzon, Agnes Jongerius, Klára Dobrev
în numele Grupului S&D

Raport A9-0124/2020
José Gusmão
Orientări pentru ocuparea forței de muncă
(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia au semnat o proclamație 
interinstituțională privind un Pilon 
european al drepturilor sociale(14 ). 
Pilonul stabilește 20 de principii și de 
drepturi care vin în sprijinul unor piețe ale 
muncii și al unor sisteme de protecție 
socială funcționale și echitabile, structurate 
în jurul a trei categorii: egalitate de șanse și 
acces pe piața muncii, condiții de lucru 
echitabile și protecție și incluziune socială. 
Principiile și drepturile dau direcție 
strategiei noastre, asigurându-se că 
tranzițiile către neutralitatea climatică și 
durabilitatea mediului, digitalizare și 
schimbările demografice sunt echitabile și 
juste din punct de vedere social. Pilonul 
constituie un cadru de referință pentru 
monitorizarea ocupării forței de muncă și a 
performanței sociale a statelor membre, 
pentru stimularea reformelor la nivel 
național, regional și local și pentru 
reconcilierea aspectului social cu 
exigențele pieței în economia modernă de 
astăzi, inclusiv prin promovarea 
economiei sociale.

(7) Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia au semnat o proclamație 
interinstituțională privind Pilonul (14). 
Pilonul stabilește 20 de principii și de 
drepturi care vin în sprijinul unor piețe ale 
muncii și al unor sisteme de protecție 
socială funcționale și echitabile, structurate 
în jurul a trei categorii: egalitate de șanse și 
acces pe piața muncii, condiții de lucru 
echitabile și protecție și incluziune socială. 
Principiile și drepturile dau direcție 
strategiei noastre și trebuie puse în 
aplicare astfel încât să se garanteze că 
tranziția către neutralitatea climatică, 
durabilitatea mediului și digitalizare este 
echitabilă și justă din punct de vedere 
social și ține seama de evoluțiile și 
provocările demografice. Având în vedere 
faptul că Pilonul și principiile sale 
constituie un cadru de referință pentru 
monitorizarea ocupării forței de muncă și a 
performanței sociale a statelor membre, 
orientările privind ocuparea forței de 
muncă pot reprezenta un instrument 
important, cu ajutorul căruia statele 
membre pot să elaboreze și să aplice 
politici și măsuri pentru realizarea unei 
economii și a unei societăți mai reziliente 
și mai favorabile incluziunii, promovând 
totodată drepturile lucrătorilor și 
urmărind obiectivul convergenței 
ascendente, pentru a dezvolta în 
continuare modelul social european.
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Propunere de decizie
Anexa I – Orientarea 7 – paragraful 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să colaboreze 
pentru a oferi protecție socială 
lucrătorilor mobili, inclusiv lucrătorilor 
independenți care își desfășoară 
activitatea în alt stat membru. 
Modernizarea sistemelor de protecție 
socială ar trebui să fie în concordanță cu 
principiile pieței europene a muncii, 
asigurând o protecție socială durabilă, 
universală și transfrontalieră, evitând 
lacunele în domeniul protecției și, în cele 
din urmă, garantând o forță de muncă 
productivă.
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