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11.6.2012 B7-0275/12 

Amendamentul 12 
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 
Murphy, Thomas Händel, Gabriele Zimmer 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută propunerile Comisiei de a 
completa prioritățile în materie de ocupare 
a forței de muncă din Analiza anuală a 

creșterii cu orientări de politică pe termen 
mediu destinate să atingă obiectivele 

stabilite în Strategia Europa 2020; salută 
gama largă de probleme abordate de 
pachetul de măsuri privind ocuparea 
forței de muncă, precum și modificarea 
îndelung așteptată a politicii în direcția 
creării de locuri de muncă; solicită să fie 
aprobate investițiile necesare pentru 
pregătirea unui pact în materie de 

investiții, care să abordeze potențialul de 
creare de locuri de muncă și de creștere din 
economia verde, din sectorul sănătății și al 

serviciilor sociale și din sectorul TIC, 
inclusiv investiții în competențe, formare și 

salarii mai mari; 

1. ia act de propunerile Comisiei de a 
completa prioritățile în materie de ocupare 
a forței de muncă din Analiza anuală a 

creșterii cu orientări de politică pe termen 
mediu destinate să atingă obiectivele 

stabilite în Strategia Europa 2020; atrage 
atenția asupra faptului că actuala politică 
a Comisiei în calitatea sa de membră a 
troicii CE/FMI/BCE, precum și măsurile 
de austeritate și reformele structurale 
neoliberale puse în aplicare de numeroase 
state membre nu deschid calea către o 
creștere generatoare de locuri de muncă, 
ci, dimpotrivă, generează creșterea 
șomajului, distrugând locuri de muncă 
din sectorul public și din cel privat aceste 
politici agravează recesiunea, deoarece 
impun deflația salarială și împiedică 
negocierile colective și dialogul social;  
solicită Comisiei și statelor membre să 
pună capăt acestor politici dezastruoase 
îndreptate împotriva lucrătorilor și să 
promoveze o redresare care să aibă drept 
vector salariile; solicită să fie aprobate o 
strategie de investiții realizate sub 
îndrumarea sectorului public și un pact în 

materie de investiții, care să abordeze 
potențialul de creare de locuri de muncă și 

de creștere din economia verde, din 
sectorul sănătății și al serviciilor sociale și 
din sectorul TIC, inclusiv investiții în 
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competențe, formare și salarii mai mari; 

 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/13 

Amendamentul 13 
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 
Murphy, Thomas Händel, Gabriele Zimmer 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 12a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  12a. critică totuși în termeni severi faptul 
că, în calitatea sa de membră a troicii 
CE/FMI/BCE, Comisia a obligat țările 
care fac obiectul unui program să-și 
închidă până la jumătate din 
infrastructura spitalicească, 
disponibilizând astfel mii de angajați din 
sectorul sanitar; critică în termeni severi 
faptul că, în recomandările specifice 
fiecărei țări din cadrul semestrului 
european, Comisia a impus ca unele state 
membre să-și reducă cheltuielile aferente 
sectorului sanitar; atrage atenția asupra 
faptului că, drept consecință, pretențiile 
Comisiei de a stimula ocuparea forței de 
muncă în sectorul sanitar și al asistenței 
sociale nu sunt credibile, întrucât 
actualele orientări în materie de politică 
fiscală sunt pe cale să distrugă locuri de 
muncă și să reducă servicii publice 
esențiale din aceste sectoare;  
 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/14 

Amendamentul 14 
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 
Murphy, Thomas Händel, Gabriele Zimmer 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 15 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. salută propunerea Comisiei care 
subliniază avantajele stabilirii unui salariu 

minim la nivelul statelor membre pentru a 
combate sărăcia persoanelor încadrate în 

muncă și dumpingul social și pentru a 
stimula cererea agregată; consideră că orice 
astfel de propunere trebuie să țină seama de 

practicile naționale privind negocierile 
colective și să le respecte; 

 

15. salută propunerea Comisiei care 
subliniază avantajele stabilirii unui salariu 

minim la nivelul statelor membre pentru a 
combate sărăcia persoanelor încadrate în 

muncă și dumpingul social și pentru a 
stimula cererea agregată; consideră că orice 
astfel de propunere trebuie să țină seama de 

practicile naționale privind negocierile 
colective și să le respecte; critică totuși în 
termeni severi faptul că Comisia pledează 
în favoarea unui sistem de salarii minime 
diferențiate astfel încât să țină seama de 
divergențele în materie de performanțe 
economice dintre regiuni, sectoare, 
condiții de pe piețele locale ale muncii etc. 
și urmărește astfel să deschidă calea către 
scăderea treptată a salariilor minime;   
atrage atenția asupra faptului că o astfel 
de abordare va fragiliza în special 
sistemele care prevăd un salariu minim 
național care constituie un nivel sub care 
nu se poate coborî; critică în termeni 
severi faptul că, în cadrul recomandărilor 
specifice fiecărei țări, Comisia solicită ca 
anumite state membre să reducă salariile 
minime; 

 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/15 

Amendamentul 15 
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 
Murphy, Thomas Händel, Gabriele Zimmer 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 15a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  15a. subliniază că salariile minime 
trebuie să fie suficient de ridicate pentru a 
evita fenomenul sărăciei persoanelor 
încadrate în muncă; insistă, prin urmare, 
asupra solicitărilor pe care le-a adresat în 
repetate rânduri Consiliului și Comisiei 
de a stabili un obiectiv la nivelul Uniunii 
Europene referitor la salariile minime 
(care să fie stabilite prin acorduri 
statutare colective la nivel național, 
regional sau sectorial) care să prevadă o 
remunerare egală cu cel puțin 60% din 
salariul mediu respectiv (național, 
sectorial etc.) și de a cădea de acord 
asupra unui calendar de realizare a 
acestui obiectiv de către toate statele 
membre; 

 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/16 

Amendamentul 16 
Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Thomas 
Händel, Gabriele Zimmer 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 18a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  18a. subliniază că măsurile sprijinite prin 
intermediul sistemelor de protecție socială 
în favoarea reducerii programului de 
lucru de către anumite state membre în 
perioada 2009-2010 s-au dovedit eficace 
în ceea ce privește menținerea sub control 
a șomajului și menținerea posibilității 
lucrătorilor de a ocupa un loc de muncă 
remunerat; solicită UE și statelor membre 
să promoveze reducerea programului de 
lucru în toate domeniile fără ca lucrătorii 
să suporte pierderi salariale și crearea de 
noi locuri de muncă pentru a se evita o 
creștere a volumului de lucru; insistă 
asupra necesității ca statele membre să ia 
măsuri concrete pentru a elimina treptat 
locurile de muncă precare și atipice; 

 

Or. en 

 
 


