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Amendamentul 2 
Nadja Hirsch 
în numele Grupului ALDE 

Csaba İry 
în numele Grupului PPE 
 

Propunerea de rezoluție B7-0275/2012 
Pervenche Berès 
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Către o redresare generatoare de locuri de muncă 

Propunere de rezoluție 
Punctul 25 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. solicită statelor membre, Comisiei și 
Consiliului să se asigure, în strânsă 

cooperare cu partenerii sociali, că orice 
tânăr cetățean din UE are posibilitatea de a 
începe o activitate profesională sau un 
program de formare după cel mult patru 
luni de șomaj, implementând „garanția 

europeană pentru tineri”, care ar trebui să 
aibă forță juridică pentru a putea 
îmbunătăți efectiv situația tinerilor care nu 
sunt încadrați nici în muncă, nici în 
sistemul de învățământ sau într-un program 

de formare și pentru a depăși treptat 
problema șomajului în rândul tinerilor în 
UE; subliniază faptul că garanția pentru 

tineri necesită un sprijin financiar european 
specific, în special în statele membre în 

care se înregistrează cele mai ridicate rate 
ale șomajului în rândul tinerilor; 

 

25. solicită statelor membre, Comisiei și 
Consiliului să valorifice, în strânsă 

cooperare cu partenerii sociali, orice 
oportunitate de a se asigura că orice tânăr 

cetățean din UE poate începe o activitate 
profesională sau un program de formare 
după cel mult patru luni de șomaj, 

implementând „garanția europeană pentru 
tineri”; consideră că statele membre ar 
trebui să confere forță juridică garanției 
pentru tineri pentru a îmbunătăți efectiv 
situația tinerilor care nu sunt încadrați nici 

în muncă, nici în sistemul de învățământ 
sau într-un program de formare și pentru a 
depăși treptat problema șomajului în rândul 

tinerilor în UE; subliniază faptul că 
garanția pentru tineri necesită un sprijin 

financiar european specific, în special în 
statele membre în care se înregistrează cele 
mai ridicate rate ale șomajului în rândul 

tinerilor; 

 

Or. en 
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Amendamentul 3 
Phil Bennion 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunerea de rezoluție B7-0275/2012 
Pervenche Berès 
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Către o redresare generatoare de locuri de muncă 

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. îndeamnă șefii de stat și de guvern din 
UE se adere la un pact european în materie 
de investiții înainte de sfârșitul lui 2012; 
consideră că un astfel de pact ar putea fi un 
element important în trecerea de la o 
abordare concentrată exclusiv pe 
austeritatea bugetară la o abordare mai 
echilibrată și ar putea reprezenta un nou 

stimul pentru ieșirea din criză a Europei 
dacă include angajamente concrete la nivel 
național și european pentru investiții în 
vederea asigurării unei creșteri durabile și a 
unor locuri de muncă în sectoare-cheie, 

cum ar fi eficiența utilizării resurselor și 
gestionarea acestora, sursele regenerabile 
de energie, eficiența energetică sau 

reciclarea/reutilizarea; atrage atenția asupra 
Directivei privind eficiența energetică ca 

un exemplu concret de legislație europeană 
care ar putea crea până la două milioane de 
noi locuri de muncă; 

 

5. îndeamnă șefii de stat și de guvern din 
UE se adere la un pachet european de 
investiții înainte de sfârșitul lui 2012; 
consideră că un astfel de pachet ar putea 
reprezenta un nou stimul pentru ieșirea din 

criză a Europei dacă include angajamente 
concrete la nivel național și european 
pentru investiții în vederea asigurării unei 

creșteri durabile și a unor locuri de muncă 
în sectoare-cheie, cum ar fi eficiența 
utilizării resurselor și gestionarea acestora, 
sursele regenerabile de energie, eficiența 
energetică sau reciclarea/reutilizarea; 
atrage atenția asupra Directivei privind 
eficiența energetică ca un exemplu concret 
de legislație europeană care ar putea crea 

până la două milioane de noi locuri de 
muncă; 

 

Or. en 
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Amendamentul 4 
Gesine Meissner 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunerea de rezoluție B7-0275/2012 
Pervenche Berès 
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Către o redresare generatoare de locuri de muncă 

Propunere de rezoluție 
Punctul 24 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. subliniază faptul că situația încadrării 
în muncă a tinerilor depinde într-o foarte 
mare măsură de situația economică 

generală; subliniază importanța sprijinirii, a 
orientării și a monitorizării tinerilor în 

trecerea de la sistemul de învățământ la 
viața profesională; solicită Comisiei să 
asigure coerența dintre viitoarele propuneri 

de politici din acest domeniu și inițiativele 
„Tineretul în mișcare” și „Oportunități 
pentru tineri”; 

 

24. subliniază faptul că situația încadrării 
în muncă a tinerilor depinde într-o foarte 
mare măsură de situația economică 

generală; subliniază importanța sprijinirii, a 
orientării și a monitorizării tinerilor în 

trecerea de la sistemul de învățământ la 
viața profesională; solicită Comisiei să 
asigure coerența dintre viitoarele propuneri 

de politici din acest domeniu și inițiativele 
„Tineretul în mișcare” și „Oportunități 
pentru tineri”; solicită statelor membre să 
lanseze un schimb de bune practici în 
materie de combatere a șomajului din 
rândul tinerilor; 

 

Or. en 

 

 


