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Amendamentul 8 
Alejandro Cercas 
în numele Grupului S&D 
 

Propunere 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 2a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. solicită să se dea dovadă de o 
solidaritate mai puternică în cadrul 
sistemului de impozitare, pentru a veni în 
apărarea bazei financiare a sistemelor de 
protecție socială, a contribui la reducerea 
ratelor sărăciei și a sprijini reducerea 
inegalităților; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/9 

Amendamentul 9 
Alejandro Cercas 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere 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 10a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. regretă că evoluția salariilor nu ia în 
calcul poziția concurențială a anumitor 
state membre; subliniază că negocierile 
colective coordonate ar trebui consolidate 
în întreaga Europă și că menținerea sau 
sporirea puterii de cumpărare a 
salariaților, îndeosebi a angajaților cu 
salarii mici, ar trebui considerată drept un 
factor de coeziune socială și de menținere 
a cererii interne, în special în țările care 
se confruntă cu excedente ale balanței 
schimburilor comerciale;  

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/10 

Amendamentul 10 
Alejandro Cercas 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere 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 10a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. subliniază că fenomenul sărăciei 
persoanelor încadrate în muncă nu ar 
trebui combătut prin suplimentarea 
salariilor scăzute apelând la fonduri 
publice, ci prin garantarea unor salarii 
capabile să asigure un trai decent, 
consolidarea instituțiilor pieței muncii și 
garantarea unui acces egal la servicii 
publice și sociale de înaltă calitate și 
universale; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/11 

Amendamentul 11 
Alejandro Cercas 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere 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 16 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este convins de faptul că legislația în 
materie de protecție a muncii trebuie să 
fie adaptată pentru a încuraja 
întreprinderile să creeze locuri de muncă, 
pentru a contribui la dezvoltarea 
mobilității și a capacității de ajustare a 
pieței muncii și, în același timp, pentru a 
rezolva problema segmentării în UE; 

eliminat 

Or. en 

 

 


