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Amendamentul 1
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât criza provocată de 
pandemia de COVID-19 și de războiul din 
Ucraina va avea un impact grav asupra 
situației sociale și economice din UE, 
printre altele, asupra piețelor muncii din 
UE și asupra condițiilor de viață din UE 
și riscă să aibă un impact negativ asupra 
creșterii economice și ocupării forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 2
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Considerentul B (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât creșterea inflației și mai 
ales creșterea rapidă a prețurilor la 
alimente și energie în întreaga UE 
afectează populațiile cele mai vulnerabile, 
accentuând și mai mult inegalitatea și 
agravând sărăcia și sărăcia energetică; 
întrucât se preconizează că salariile nu 
vor crește în același ritm ca inflația și în 
consecință lucrătorii își pierd puterea de 
cumpărare, iar condițiile lor de viață ar 
putea să se înrăutățească în următoarele 
luni; întrucât această situație va exercita 
o mai mare presiune și asupra capacității 
politicii sociale, precum și asupra 
stabilizatorilor automați, cum ar fi 
sistemele naționale de șomaj; întrucât 
Instrumentul european de sprijin 
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temporar pentru atenuarea riscurilor de 
șomaj într-o situație de urgență (SURE) 
adoptat de Comisie a fost un succes;

Or. en

Amendamentul 3
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Considerentul C (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât Planul de acțiune privind 
Pilonul european al drepturilor sociale a 
stabilit ca obiectiv ca UE să reducă 
numărul persoanelor expuse riscului de 
sărăcie sau de excluziune socială cu cel 
puțin 15 milioane, inclusiv 5 milioane de 
copii, și a adoptat o serie de propuneri 
pentru a atinge acest obiectiv până în 
2030; întrucât în contextul actual 
atingerea obiectivului devine mai dificilă, 
având în vedere creșterea preconizată a 
sărăciei și a șomajului în următoarele 
luni; întrucât sistemele de protecție 
socială sunt supuse unor presiuni 
puternice pentru a atenua impactul social 
al crizei, a oferi sprijin refugiaților și a 
asigura condiții de viață decente tuturor 
cetățenilor, precum și accesul la servicii 
esențiale de calitate, cum ar fi serviciile de 
sănătate, educația și locuințele;

Or. en

Amendamentul 4
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că consecințele sociale 
ale invadării Ucrainei de către Rusia, 
precum și pandemia de COVID-19 și, în 
general, perspectivele economice incerte 
fac necesar un răspuns ferm în sprijinul 
populației, al familiilor, al lucrătorilor și al 
întreprinderilor; subliniază, în acest sens, 
rolul esențial al fondurilor și al 
instrumentelor financiare ale Uniunii, 
inclusiv al instrumentului Next Generation 
EU, asociat cu Mecanismul european de 
redresare și reziliență (MRR), care vin în 
completarea acțiunii Fondului social 
european Plus (FSE+), principalul motor 
de consolidare a dimensiunii sociale a 
Uniunii și de asigurare a unei redresări 
sustenabile din punct de vedere social, 
juste, incluzive și nediscriminatorii, în 
conformitate cu principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale (PEDS), 
precum și rolul esențial al Fondului 
european de ajustare la globalizare pentru 
lucrătorii disponibilizați (FEG) și al 
Fondului pentru o tranziție justă (FTJ); 
salută inițierea aplicării dispozițiilor 
prevăzute de Directiva privind protecția 
temporară în ceea ce privește persoanele 
care fug din calea războiului din Ucraina 
și care caută refugiu pe teritoriul Uniunii 
și solicită continuarea finanțării pentru 
punerea în aplicare a acestui instrument;

1. subliniază că consecințele sociale 
ale războiului Rusiei în Ucraina, precum 
și pandemia de COVID-19, inflația 
ridicată și perspectivele economice incerte 
fac necesar un răspuns ferm în sprijinul 
populației, al lucrătorilor și al 
întreprinderilor; subliniază, în acest sens, 
rolul esențial al bugetului anual al 
Uniunii pentru exercițiul 2023 și, în 
special, al fondurilor și instrumentelor 
financiare ale UE în domeniul social și al 
ocupării forței de muncă, inclusiv al Next 
Generation EU asociat cu Mecanismul de 
redresare și reziliență (MRR), pentru a 
asigura o redresare sustenabilă din punct 
de vedere social, justă, favorabilă 
incluziunii și nediscriminatorie, și al 
Fondului social european Plus (FSE+), ca 
factor esențial pentru consolidarea 
dimensiunii sociale a Uniunii și ca 
principalul instrument pentru investițiile 
în oameni, promovarea unor niveluri 
ridicate de ocupare a forței de muncă, 
consolidarea protecției sociale și 
dezvoltarea unei forțe de muncă calificate 
și reziliente, pregătită pentru tranziția 
către o economie verde și digitală, în 
conformitate cu principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale, precum și 
cu Fondul european de ajustare la 
globalizare pentru lucrătorii disponibilizați 
(FEG), ReactEU, cu resursele sale 
suplimentare pentru FSE+, Inițiativa 
privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor (YEI), Fondul de ajutor 
european destinat celor mai defavorizate 
persoane (FEAD) și Fondul pentru o 
tranziție justă (FTJ); sprijină toate 
eforturile de primire a persoanelor care 
fug din calea războiului din Ucraina și 
salută inițierea aplicării dispozițiilor 
prevăzute de Directiva privind protecția 
temporară și acțiunea coeziunii pentru 
refugiații din Europa (CARE) în ceea ce 
privește persoanele care fug din calea 
războiului și caută refugiu pe teritoriul UE 
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și solicită continuarea finanțării pentru 
punerea sa în aplicare; este preocupat, în 
același timp, de formele existente de 
discriminare împotriva altor refugiați și 
migranți, împotriva femeilor ucrainene și 
a copiilor acestora, precum și de formele 
de exploatare și de tratamentul inegal în 
ceea ce privește salariile și condițiile de 
muncă care afectează refugiații în prea 
multe țări europene;

Or. en

Amendamentul 5
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoș Pîslaru, Max Orville

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că consecințele sociale 
ale invadării Ucrainei de către Rusia, 
precum și pandemia de COVID-19 și, în 
general, perspectivele economice incerte 
fac necesar un răspuns ferm în sprijinul 
populației, al familiilor, al lucrătorilor și al 
întreprinderilor; subliniază, în acest sens, 
rolul esențial al fondurilor și al 
instrumentelor financiare ale Uniunii, 
inclusiv al instrumentului Next Generation 
EU, asociat cu Mecanismul european de 
redresare și reziliență (MRR), care vin în 
completarea acțiunii Fondului social 
european Plus (FSE+), principalul motor 
de consolidare a dimensiunii sociale a 
Uniunii și de asigurare a unei redresări 
sustenabile din punct de vedere social, 
juste, incluzive și nediscriminatorii, în 
conformitate cu principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale (PEDS), 
precum și rolul esențial al Fondului 
european de ajustare la globalizare pentru 
lucrătorii disponibilizați (FEG) și al 
Fondului pentru o tranziție justă (FTJ); 
salută inițierea aplicării dispozițiilor 
prevăzute de Directiva privind protecția 

1. subliniază că consecințele 
economice și sociale ale invadării Ucrainei 
de către Rusia, precum și pandemia de 
COVID-19 și, în general, perspectivele 
economice incerte fac necesar un răspuns 
ferm în sprijinul populației, în special al 
generației tinere, al familiilor, al 
lucrătorilor și al întreprinderilor, în special 
al IMM-urilor; subliniază, în acest sens, 
rolul esențial al fondurilor și al 
instrumentelor financiare ale Uniunii, 
inclusiv al instrumentului Next Generation 
EU, asociat cu Mecanismul european de 
redresare și reziliență (MRR), precum și al 
Fondului european de ajustare la 
globalizare pentru lucrătorii 
disponibilizați (FEG) și al Fondului 
pentru o tranziție justă (FTJ), care vin în 
completarea acțiunii Fondului social 
european Plus (FSE+), principalul motor 
de consolidare a dimensiunii sociale a 
Uniunii și de asigurare a unei redresări 
sustenabile din punct de vedere economic 
și social, juste, incluzive și 
nediscriminatorii, în conformitate cu 
principiile Pilonului european al drepturilor 
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temporară în ceea ce privește persoanele 
care fug din calea războiului din Ucraina 
și care caută refugiu pe teritoriul Uniunii 
și solicită continuarea finanțării pentru 
punerea în aplicare a acestui instrument;

sociale (PEDS), precum și rolul esențial al 
Fondului european de ajustare la 
globalizare pentru lucrătorii disponibilizați 
(FEG) și al Fondului pentru o tranziție 
justă (FTJ); consideră că UE ar trebui să 
utilizeze mai întâi resursele financiare 
existente pentru a atenua consecințele 
războiului în UE; solicită, prin urmare, 
Comisiei să permită statelor membre să 
utilizeze resurse financiare din 
împrumuturile nesolicitate în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență 
(MRR) pentru a acoperi efectele negative 
de ordin economic și social generate de 
război;

Or. en

Amendamentul 6
Eugen Tomac

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că consecințele sociale 
ale invadării Ucrainei de către Rusia, 
precum și pandemia de COVID-19 și, în 
general, perspectivele economice incerte 
fac necesar un răspuns ferm în sprijinul 
populației, al familiilor, al lucrătorilor și al 
întreprinderilor; subliniază, în acest sens, 
rolul esențial al fondurilor și al 
instrumentelor financiare ale Uniunii, 
inclusiv al instrumentului Next Generation 
EU, asociat cu Mecanismul european de 
redresare și reziliență (MRR), care vin în 
completarea acțiunii Fondului social 
european Plus (FSE+), principalul motor 
de consolidare a dimensiunii sociale a 
Uniunii și de asigurare a unei redresări 
sustenabile din punct de vedere social, 
juste, incluzive și nediscriminatorii, în 
conformitate cu principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale (PEDS), 
precum și rolul esențial al Fondului 

1. subliniază că consecințele sociale și 
economice ale invadării Ucrainei de către 
Rusia afectează redresarea economică a 
UE de după pandemie și fac necesar un 
răspuns ferm în sprijinul populației, al 
familiilor, al lucrătorilor și al 
întreprinderilor; subliniază, în acest sens, 
rolul esențial al fondurilor și al 
instrumentelor financiare ale Uniunii, 
inclusiv al instrumentului Next Generation 
EU, asociat cu Mecanismul european de 
redresare și reziliență (MRR), care vin în 
completarea acțiunii Fondului social 
european Plus (FSE+), principalul motor 
de consolidare a dimensiunii sociale a 
Uniunii și de asigurare a unei redresări 
sustenabile din punct de vedere social, 
juste, incluzive și nediscriminatorii, în 
conformitate cu principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale (PEDS), 
precum și rolul esențial al Fondului 
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european de ajustare la globalizare pentru 
lucrătorii disponibilizați (FEG) și al 
Fondului pentru o tranziție justă (FTJ); 
salută inițierea aplicării dispozițiilor 
prevăzute de Directiva privind protecția 
temporară în ceea ce privește persoanele 
care fug din calea războiului din Ucraina și 
care caută refugiu pe teritoriul Uniunii și 
solicită continuarea finanțării pentru 
punerea în aplicare a acestui instrument;

european de ajustare la globalizare pentru 
lucrătorii disponibilizați (FEG) și al 
Fondului pentru o tranziție justă (FTJ); 
salută inițierea aplicării dispozițiilor 
prevăzute de Directiva privind protecția 
temporară în ceea ce privește persoanele 
care fug din calea războiului din Ucraina și 
care caută refugiu pe teritoriul Uniunii și 
solicită continuarea finanțării pentru 
punerea în aplicare a acestui instrument; 
invită Comisia să monitorizeze cu atenție 
punerea în aplicare a Directivei privind 
protecția temporară de către statele 
membre și să ofere orientări relevante 
pentru a facilita punerea ei în aplicare;

Or. en

Amendamentul 7
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că consecințele sociale 
ale invadării Ucrainei de către Rusia, 
precum și pandemia de COVID-19 și, în 
general, perspectivele economice incerte 
fac necesar un răspuns ferm în sprijinul 
populației, al familiilor, al lucrătorilor și al 
întreprinderilor; subliniază, în acest sens, 
rolul esențial al fondurilor și al 
instrumentelor financiare ale Uniunii, 
inclusiv al instrumentului Next Generation 
EU, asociat cu Mecanismul european de 
redresare și reziliență (MRR), care vin în 
completarea acțiunii Fondului social 
european Plus (FSE+), principalul motor 
de consolidare a dimensiunii sociale a 
Uniunii și de asigurare a unei redresări 
sustenabile din punct de vedere social, 
juste, incluzive și nediscriminatorii, în 
conformitate cu principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale (PEDS), 
precum și rolul esențial al Fondului 

1. subliniază că consecințele sociale 
ale invadării Ucrainei de către Rusia, 
precum și pandemia de COVID-19 și, în 
general, perspectivele economice incerte 
fac necesar un răspuns ferm în sprijinul 
populației, al familiilor, al lucrătorilor și al 
întreprinderilor; subliniază, în acest sens, 
rolul esențial al fondurilor și al 
instrumentelor financiare ale Uniunii, 
inclusiv al instrumentului Next Generation 
EU, asociat cu Mecanismul european de 
redresare și reziliență (MRR), care vin în 
completarea acțiunii Fondului social 
european Plus (FSE+), principalul motor 
de consolidare a dimensiunii sociale a 
Uniunii și de asigurare a unei redresări 
sustenabile din punct de vedere social, 
juste, incluzive și nediscriminatorii, în 
conformitate cu principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale (PEDS), 
precum și rolul esențial al Fondului 
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european de ajustare la globalizare pentru 
lucrătorii disponibilizați (FEG) și al 
Fondului pentru o tranziție justă (FTJ); 
salută inițierea aplicării dispozițiilor 
prevăzute de Directiva privind protecția 
temporară în ceea ce privește persoanele 
care fug din calea războiului din Ucraina și 
care caută refugiu pe teritoriul Uniunii și 
solicită continuarea finanțării pentru 
punerea în aplicare a acestui instrument;

european de ajustare la globalizare pentru 
lucrătorii disponibilizați (FEG) și al 
Fondului pentru o tranziție justă (FTJ); 
salută inițierea aplicării dispozițiilor 
prevăzute de Directiva privind protecția 
temporară în ceea ce privește persoanele 
care fug din calea războiului din Ucraina și 
care caută refugiu în statele membre și 
solicită continuarea finanțării pentru 
punerea în aplicare a acestui instrument; 
solicită ca această protecție și acest sprijin 
să fie garantate tuturor migranților și 
refugiaților care sosesc în statele membre, 
indiferent de proveniența și/sau 
naționalitatea acestora;

Or. pt

Amendamentul 8
Elżbieta Rafalska
în numele Grupului ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că consecințele sociale 
ale invadării Ucrainei de către Rusia, 
precum și pandemia de COVID-19 și, în 
general, perspectivele economice incerte 
fac necesar un răspuns ferm în sprijinul 
populației, al familiilor, al lucrătorilor și al 
întreprinderilor; subliniază, în acest sens, 
rolul esențial al fondurilor și al 
instrumentelor financiare ale Uniunii, 
inclusiv al instrumentului Next Generation 
EU, asociat cu Mecanismul european de 
redresare și reziliență (MRR), care vin în 
completarea acțiunii Fondului social 
european Plus (FSE+), principalul motor 
de consolidare a dimensiunii sociale a 
Uniunii și de asigurare a unei redresări 
sustenabile din punct de vedere social, 
juste, incluzive și nediscriminatorii, în 
conformitate cu principiile Pilonului 

1. subliniază că consecințele sociale 
ale invadării Ucrainei de către Rusia, 
precum și pandemia de COVID-19 și, în 
general, perspectivele economice incerte 
fac necesar un răspuns ferm în sprijinul 
populației, al familiilor, al lucrătorilor și al 
întreprinderilor; subliniază, în acest sens, 
rolul esențial al fondurilor și al 
instrumentelor financiare ale Uniunii, 
inclusiv al instrumentului Next Generation 
EU, asociat cu Mecanismul european de 
redresare și reziliență (MRR), care vin în 
completarea acțiunii Fondului social 
european Plus (FSE+), principalul motor 
de consolidare a dimensiunii sociale a 
Uniunii și de asigurare a unei redresări 
sustenabile din punct de vedere social, 
juste, incluzive și nediscriminatorii, în 
conformitate cu principiile Pilonului 
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european al drepturilor sociale (PEDS), 
precum și rolul esențial al Fondului 
european de ajustare la globalizare pentru 
lucrătorii disponibilizați (FEG) și al 
Fondului pentru o tranziție justă (FTJ); 
salută inițierea aplicării dispozițiilor 
prevăzute de Directiva privind protecția 
temporară în ceea ce privește persoanele 
care fug din calea războiului din Ucraina și 
care caută refugiu pe teritoriul Uniunii și 
solicită continuarea finanțării pentru 
punerea în aplicare a acestui instrument;

european al drepturilor sociale (PEDS), 
precum și rolul esențial al Fondului 
european de ajustare la globalizare pentru 
lucrătorii disponibilizați (FEG) și al 
Fondului pentru o tranziție justă (FTJ); 
salută inițierea aplicării dispozițiilor 
prevăzute de Directiva privind protecția 
temporară în ceea ce privește persoanele 
care fug din calea războiului din Ucraina și 
care caută refugiu pe teritoriul Uniunii și 
solicită continuarea finanțării pentru 
punerea în aplicare a acestui instrument; 
subliniază numărul fără precedent al 
persoanelor strămutate care fug din calea 
războiului din Ucraina; subliniază 
provocările socioeconomice și de 
infrastructură cu care se confruntă statele 
membre de primire, în special cele care se 
învecinează cu Ucraina și care s-au 
confruntat cu cel mai mare aflux de 
persoane strămutate; subliniază 
necesitatea solidarității europene și a 
unor noi fonduri ale UE în încercarea de 
a depăși cu succes aceste provocări;

Or. en

Amendamentul 9
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. apreciază măsurile actuale puse în 
aplicare de UE și de statele membre 
pentru a face față perturbărilor provocate 
de războiul din Ucraina și pentru a 
contribui la integrarea refugiaților și la 
atenuarea impactului prețurilor la energie 
asupra întreprinderilor și gospodăriilor, 
dar consideră că sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru a preveni șomajul și 
subocuparea cauzată de efectele 
războiului, prin refinanțarea și 
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prelungirea SURE pentru a sprijini 
măsurile de sprijinire a ocupării forței de 
muncă în statele membre; solicită, în 
acest sens, să se consolideze măsurile de 
protecție a veniturilor, de combatere a 
sărăciei, de tranziție justă și să se 
contribuie la atenuarea impactului 
nivelurilor ridicate ale inflației asupra 
lucrătorilor mai săraci și a gospodăriilor 
în următorii câțiva ani prin reactivarea și 
extinderea domeniului de aplicare al 
SURE pentru a sprijini schemele de șomaj 
tehnic și lucrătorii care ar fi concediați 
temporar; solicită, de asemenea, 
introducerea unui instrument permanent 
sub forma unui sistem european de 
reasigurare de șomaj pentru a proteja 
ocuparea forței de muncă și a combate 
șomajul, inclusiv păstrarea locurilor de 
muncă și a veniturilor lucrătorilor în 
situații de șocuri externe;

Or. en

Amendamentul 10
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă că monitorizarea bugetară 
a impactului social este foarte puțin 
dezvoltată pentru a măsura obiectivele din 
planul de acțiune pentru punerea în 
aplicare a Pilonului social; reamintește că 
semestrul european a fost identificat ca 
fiind instrumentul de monitorizare a 
evoluțiilor la nivelul UE și al statelor 
membre prin intermediul tabloului de 
bord social; salută tabloul de bord social 
îmbogățit după Summitul social de la 
Porto din 2021, care servește drept cadru 
de referință pentru monitorizarea 
„progresului social” și urmărește să 
identifice cele mai importante provocări 
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sociale și în materie de ocupare a forței de 
muncă cu care se confruntă statele 
membre, UE și zona euro, precum și 
progresele înregistrate în timp.

Or. en

Amendamentul 11
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că sprijinul monetar, 
având în vedere toate incertitudinile 
legate de războiul din Ucraina, de 
evoluțiile provocate de pandemia de 
COVID-19, de inflație, de restructurarea 
industrială și de tranziția ecologică, va fi 
în continuare extrem de necesar în lunile 
următoare, iar autoritățile publice vor 
avea nevoie de flexibilitate și insistă 
asupra faptului că, până când efectele 
economice ale pandemiei vor fi vizibile, 
astfel de măsuri trebuie să fie completate 
de clauza derogatorie generală susținută 
de politici coerente ale BCE, precum și de 
Pactul de stabilitate și de creștere, care 
vizează bunăstarea generală a oamenilor, 
incluziunea pe piața muncii și protecția 
lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 12
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că se preconizează că 
FSE+ va contribui la punerea în aplicare 
a Planului de acțiune privind Pilonul 
european al drepturilor sociale și la 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări, adoptate în cadrul semestrului; 
reamintește că programele decise și 
pachetele financiare aferente ar trebui 
respectate și solicită fonduri noi pentru 
noi sarcini; este preocupat de marjele 
foarte limitate disponibile în CFM și 
insistă asupra necesității de a majora 
cheltuielile pentru a accelera punerea în 
aplicare a planului de acțiune;

Or. en

Amendamentul 13
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că bugetul ar trebui să 
contribuie la crearea de locuri de muncă 
de calitate, la reducerea sărăciei și la 
consolidarea convergenței sociale 
ascendente într-o perioadă marcată de 
cumularea unor crize fără precedent, astfel 
încât nicio persoană să nu fie lăsată în 
urmă; subliniază că factori precum 
perturbarea lanțului de aprovizionare, 
prețurile ridicate la energie, creșterea 
inflației și presiunea continuă asupra 
serviciilor esențiale au exacerbat 
inegalitățile sociale și economice și au 
înrăutățit condițiile de viață și de muncă, 
precum și starea de sănătate psihică a 
multor lucrători și a familiilor acestora; 
insistă asupra necesității de a aborda 
disparitățile teritoriale și regionale; ia act 

2. subliniază că bugetul UE ar trebui 
să asigure tranziția justă, justiția socială și 
reziliența, să creeze locuri de muncă de 
calitate și sustenabile, să elimine sărăcia 
și să consolideze convergența socială 
ascendentă, mai ales într-o perioadă 
marcată de cumularea unor crize fără 
precedent, astfel încât nicio persoană să nu 
fie lăsată în urmă; subliniază că factori 
precum perturbarea lanțului de 
aprovizionare, inclusiv în ceea ce privește 
aprovizionarea cu alimente, prețurile 
ridicate la energie și creșterea inflației vor 
pune economia UE în pericol enorm în 
multe sectoare, cu consecințe foarte 
negative în ceea ce privește șomajul, 
reducerea dramatică a puterii de 
cumpărare a gospodăriilor și a 
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de intenția Comisiei de a prezenta o 
scrisoare rectificativă în această toamnă cu 
privire la consecințele bugetare ale 
războiului din Ucraina și la inițiativa 
REPowerEU; subliniază, în acest sens, 
faptul că este important să fie luate în 
considerare implicațiile socioeconomice 
ale războiului și recomandă să se 
examineze potențialul de completare a 
finanțării FSE+;

lucrătorilor, creșterea sărăciei și a 
inegalităților sociale din zone vaste ale 
societăților noastre, presiunea continuă 
asupra serviciilor esențiale, înrăutățirea 
condițiilor de viață și de muncă, precum și 
a sănătății mintale, a siguranței și a 
bunăstării multor lucrători și a familiilor 
acestora; insistă asupra necesității de a 
aborda disparitățile teritoriale și regionale 
și de a spori sprijinul acordat grupurilor 
celor mai vulnerabile, defavorizate și 
dezavantajate, cum ar fi copiii și tinerii, 
familiile LGBTIQ+ sau familiile 
monoparentale, persoanele cu dizabilități, 
persoanele în vârstă, migranții, refugiații 
și romii; ia act de intenția Comisiei de a 
prezenta o scrisoare rectificativă în această 
toamnă cu privire la consecințele bugetare 
ale războiului din Ucraina și la inițiativa 
REPowerEU; subliniază, în acest sens, 
faptul că este necesar să fie luate în 
considerare implicațiile socioeconomice 
ale războiului și solicită un pachet 
temporar european de reziliență socială, 
care să coordoneze un set de măsuri și 
mijloace de consolidare a sistemelor de 
protecție socială din UE, inclusiv 
continuarea și refinanțarea SURE atât 
timp cât consecințele socioeconomice ale 
războiului continuă să aibă un impact 
negativ asupra pieței forței de muncă, 
precum și crearea unui nou fond al UE 
pentru urgențe sociale (un „mecanism de 
salvare socială”) pentru situații de criză 
de altă natură, care devin din ce în ce mai 
multidimensionale, hibride și complexe.

Or. en

Amendamentul 14
Guido Reil

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că bugetul ar trebui să 
contribuie la crearea de locuri de muncă de 
calitate, la reducerea sărăciei și la 
consolidarea convergenței sociale 
ascendente într-o perioadă marcată de 
cumularea unor crize fără precedent, astfel 
încât nicio persoană să nu fie lăsată în 
urmă; subliniază că factori precum 
perturbarea lanțului de aprovizionare, 
prețurile ridicate la energie, creșterea 
inflației și presiunea continuă asupra 
serviciilor esențiale au exacerbat 
inegalitățile sociale și economice și au 
înrăutățit condițiile de viață și de muncă, 
precum și starea de sănătate psihică a 
multor lucrători și a familiilor acestora; 
insistă asupra necesității de a aborda 
disparitățile teritoriale și regionale; ia act 
de intenția Comisiei de a prezenta o 
scrisoare rectificativă în această toamnă cu 
privire la consecințele bugetare ale 
războiului din Ucraina și la inițiativa 
REPowerEU; subliniază, în acest sens, 
faptul că este important să fie luate în 
considerare implicațiile socioeconomice 
ale războiului și recomandă să se 
examineze potențialul de completare a 
finanțării FSE+;

2. subliniază că bugetul ar trebui să 
contribuie la crearea de locuri de muncă de 
calitate și la reducerea sărăciei într-o 
perioadă marcată de cumularea unor crize 
fără precedent, astfel încât nicio persoană 
să nu fie lăsată în urmă; subliniază că 
factori precum perturbarea lanțului de 
aprovizionare, prețurile ridicate la energie, 
creșterea inflației și presiunea continuă 
asupra serviciilor esențiale au exacerbat 
inegalitățile sociale și economice și au 
înrăutățit condițiile de viață și de muncă, 
precum și starea de sănătate psihică a 
multor lucrători și a familiilor acestora; 
insistă asupra necesității de a aborda 
disparitățile teritoriale și regionale; ia act 
de intenția Comisiei de a prezenta o 
scrisoare rectificativă în această toamnă cu 
privire la consecințele bugetare ale 
războiului din Ucraina și la inițiativa 
REPowerEU; subliniază, în acest sens, 
faptul că este important să fie luate în 
considerare implicațiile socioeconomice 
ale războiului;

Or. de

Amendamentul 15
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că bugetul ar trebui să 
contribuie la crearea de locuri de muncă de 
calitate, la reducerea sărăciei și la 
consolidarea convergenței sociale 
ascendente într-o perioadă marcată de 

2. recunoaște că inegalitatea nu este 
o consecință, ci una dintre cauzele 
profunde ale sărăciei și excluziunii 
sociale; subliniază că bugetul trebuie să 
contribuie la crearea de locuri de muncă de 
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cumularea unor crize fără precedent, astfel 
încât nicio persoană să nu fie lăsată în 
urmă; subliniază că factori precum 
perturbarea lanțului de aprovizionare, 
prețurile ridicate la energie, creșterea 
inflației și presiunea continuă asupra 
serviciilor esențiale au exacerbat 
inegalitățile sociale și economice și au 
înrăutățit condițiile de viață și de muncă, 
precum și starea de sănătate psihică a 
multor lucrători și a familiilor acestora; 
insistă asupra necesității de a aborda 
disparitățile teritoriale și regionale; ia act 
de intenția Comisiei de a prezenta o 
scrisoare rectificativă în această toamnă cu 
privire la consecințele bugetare ale 
războiului din Ucraina și la inițiativa 
REPowerEU; subliniază, în acest sens, 
faptul că este important să fie luate în 
considerare implicațiile socioeconomice 
ale războiului și recomandă să se 
examineze potențialul de completare a 
finanțării FSE+;

calitate, cu salarii decente, protecția 
sistemului de securitate socială și 
standarde ridicate de sănătate și siguranță 
la locul de muncă, reducând sărăcia și 
consolidând convergența socială 
ascendentă într-o perioadă marcată de 
cumularea unor crize fără precedent, astfel 
încât nicio persoană să nu fie lăsată în 
urmă; subliniază că factori precum 
perturbarea lanțului de aprovizionare, 
prețurile ridicate la energie, creșterea 
inflației și presiunea continuă asupra 
serviciilor esențiale au exacerbat 
inegalitățile sociale și economice și au 
înrăutățit condițiile de viață și de muncă, în 
special pentru persoanele aflate în situații 
vulnerabile, precum și dificultățile 
specifice de sănătate psihică asociate; 
avertizează cu privire la riscul acceptării 
unor oferte de muncă de proastă calitate 
pentru persoanele aflate în situații 
disperate, cum ar fi tinerii sau persoanele 
aflate în șomaj de lungă durată; insistă 
asupra necesității de a aborda disparitățile 
teritoriale și regionale; ia act de intenția 
Comisiei de a prezenta o scrisoare 
rectificativă substanțială în această toamnă 
cu privire la consecințele bugetare ale 
războiului din Ucraina și la inițiativa 
RepowerEU; subliniază, în acest sens, 
faptul că este important să fie luate în 
considerare implicațiile socioeconomice 
ale războiului și în interiorul UE și 
recomandă să se analizeze potențialul de 
completare a finanțării FSE+; reamintește 
că o economie sănătoasă trebuie să 
funcționeze pentru societate și nu invers.

Or. en

Amendamentul 16
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoș Pîslaru, Max Orville

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că bugetul ar trebui să 
contribuie la crearea de locuri de muncă de 
calitate, la reducerea sărăciei și la 
consolidarea convergenței sociale 
ascendente într-o perioadă marcată de 
cumularea unor crize fără precedent, astfel 
încât nicio persoană să nu fie lăsată în 
urmă; subliniază că factori precum 
perturbarea lanțului de aprovizionare, 
prețurile ridicate la energie, creșterea 
inflației și presiunea continuă asupra 
serviciilor esențiale au exacerbat 
inegalitățile sociale și economice și au 
înrăutățit condițiile de viață și de muncă, 
precum și starea de sănătate psihică a 
multor lucrători și a familiilor acestora; 
insistă asupra necesității de a aborda 
disparitățile teritoriale și regionale; ia act 
de intenția Comisiei de a prezenta o 
scrisoare rectificativă în această toamnă cu 
privire la consecințele bugetare ale 
războiului din Ucraina și la inițiativa 
REPowerEU; subliniază, în acest sens, 
faptul că este important să fie luate în 
considerare implicațiile socioeconomice 
ale războiului și recomandă să se 
examineze potențialul de completare a 
finanțării FSE+;

2. subliniază că bugetul ar trebui să 
contribuie la crearea de locuri de muncă de 
calitate, la reducerea sărăciei, precum și a 
inegalităților, în special cele care îi 
afectează pe copii și la consolidarea 
convergenței socioeconomice ascendente 
într-o perioadă marcată de cumularea unor 
crize fără precedent, astfel încât nicio 
persoană să nu fie lăsată în urmă; 
subliniază că factori precum perturbarea 
lanțului de aprovizionare, prețurile ridicate 
la energie, creșterea inflației și presiunea 
continuă asupra serviciilor esențiale au 
exacerbat inegalitățile sociale și economice 
și au înrăutățit condițiile de viață și de 
muncă, precum și starea de sănătate psihică 
a multor lucrători și a familiilor acestora; 
insistă asupra necesității de a aborda 
disparitățile teritoriale și regionale; ia act 
de intenția Comisiei de a prezenta o 
scrisoare rectificativă în această toamnă cu 
privire la consecințele bugetare ale 
războiului din Ucraina și la inițiativa 
REPowerEU; subliniază, în acest sens, 
faptul că este important să fie luate în 
considerare implicațiile socioeconomice 
ale războiului; salută, în acest sens, 
crearea inițiativelor CARE și CARE+ și 
subliniază necesitatea de a utiliza pe 
deplin dispozițiile privind flexibilitatea 
pentru a plăti fondurile UE disponibile 
cât mai curând posibil, cu scopul de a 
atenua consecințele războiului și de a 
aborda nevoile imediate ale persoanelor 
strămutate din Ucraina și invită atât 
Comisia Europeană, cât și statele membre 
să se asigure că RePower EU este 
mobilizată cât mai curând posibil și 
vizează persoanele, întreprinderile și 
industriile care sunt afectate în mod 
disproporționat de creșterea prețurilor la 
energie, în special gospodăriile cu 
venituri mici, persoanele care desfășoară 
activități independente, 
microîntreprinderile și întreprinderile 
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mici;

Or. en

Amendamentul 17
Elżbieta Rafalska
în numele Grupului ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că bugetul ar trebui să 
contribuie la crearea de locuri de muncă de 
calitate, la reducerea sărăciei și la 
consolidarea convergenței sociale 
ascendente într-o perioadă marcată de 
cumularea unor crize fără precedent, astfel 
încât nicio persoană să nu fie lăsată în 
urmă; subliniază că factori precum 
perturbarea lanțului de aprovizionare, 
prețurile ridicate la energie, creșterea 
inflației și presiunea continuă asupra 
serviciilor esențiale au exacerbat 
inegalitățile sociale și economice și au 
înrăutățit condițiile de viață și de muncă, 
precum și starea de sănătate psihică a 
multor lucrători și a familiilor acestora; 
insistă asupra necesității de a aborda 
disparitățile teritoriale și regionale; ia act 
de intenția Comisiei de a prezenta o 
scrisoare rectificativă în această toamnă cu 
privire la consecințele bugetare ale 
războiului din Ucraina și la inițiativa 
REPowerEU; subliniază, în acest sens, 
faptul că este important să fie luate în 
considerare implicațiile socioeconomice 
ale războiului și recomandă să se 
examineze potențialul de completare a 
finanțării FSE+;

2. subliniază că bugetul ar trebui să 
contribuie la crearea de locuri de muncă de 
calitate, la reducerea sărăciei și la 
consolidarea convergenței sociale 
ascendente într-o perioadă marcată de 
cumularea unor crize fără precedent, astfel 
încât nicio persoană să nu fie lăsată în 
urmă; subliniază că factori precum 
perturbarea lanțului de aprovizionare, 
prețurile ridicate la energie, creșterea 
inflației și presiunea continuă asupra 
serviciilor esențiale au exacerbat 
inegalitățile sociale și economice și au 
înrăutățit condițiile de viață și de muncă, 
precum și starea de sănătate psihică a 
multor lucrători și a familiilor acestora; 
insistă asupra necesității de a aborda 
disparitățile teritoriale și regionale; ia act 
de intenția Comisiei de a prezenta o 
scrisoare rectificativă în această toamnă cu 
privire la consecințele bugetare ale 
războiului din Ucraina și la inițiativa 
REPowerEU; subliniază, în acest sens, 
faptul că este important să fie luate în 
considerare implicațiile socioeconomice 
ale războiului și solicită să se analizeze 
potențialul de completare a finanțării 
FSE+;

Or. en
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Amendamentul 18
Eugen Tomac

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că bugetul ar trebui să 
contribuie la crearea de locuri de muncă de 
calitate, la reducerea sărăciei și la 
consolidarea convergenței sociale 
ascendente într-o perioadă marcată de 
cumularea unor crize fără precedent, astfel 
încât nicio persoană să nu fie lăsată în 
urmă; subliniază că factori precum 
perturbarea lanțului de aprovizionare, 
prețurile ridicate la energie, creșterea 
inflației și presiunea continuă asupra 
serviciilor esențiale au exacerbat 
inegalitățile sociale și economice și au 
înrăutățit condițiile de viață și de muncă, 
precum și starea de sănătate psihică a 
multor lucrători și a familiilor acestora; 
insistă asupra necesității de a aborda 
disparitățile teritoriale și regionale; ia act 
de intenția Comisiei de a prezenta o 
scrisoare rectificativă în această toamnă cu 
privire la consecințele bugetare ale 
războiului din Ucraina și la inițiativa 
REPowerEU; subliniază, în acest sens, 
faptul că este important să fie luate în 
considerare implicațiile socioeconomice 
ale războiului și recomandă să se 
examineze potențialul de completare a 
finanțării FSE+;

2. subliniază că bugetul ar trebui să 
contribuie la crearea de locuri de muncă de 
calitate, în condiții de muncă decente, cu 
protecție socială adecvată, oportunități 
echilibrate din punctul de vedere al 
genului, reducând totodată sărăcia și 
consolidând convergența socială 
ascendentă într-o perioadă marcată de 
cumularea unor crize fără precedent, astfel 
încât nicio persoană să nu fie lăsată în 
urmă; subliniază că factori precum 
perturbarea lanțului de aprovizionare, 
prețurile ridicate la energie, creșterea 
inflației și presiunea continuă asupra 
serviciilor esențiale au exacerbat 
inegalitățile sociale și economice și au 
înrăutățit condițiile de viață și de muncă, 
precum și starea de sănătate psihică a 
multor lucrători și a familiilor acestora; 
insistă asupra necesității de a aborda 
disparitățile teritoriale și regionale; ia act 
de intenția Comisiei de a prezenta o 
scrisoare rectificativă în această toamnă cu 
privire la consecințele bugetare ale 
războiului din Ucraina și la inițiativa 
REPowerEU; subliniază, în acest sens, 
faptul că este important să fie luate în 
considerare implicațiile socioeconomice 
ale războiului și recomandă să se 
examineze potențialul de completare a 
finanțării FSE+;

Or. en

Amendamentul 19
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că abordarea lacunelor 
sociale cu bugetele UE și ale guvernelor 
prin investiții sociale în domenii-cheie de 
politică, pentru îmbunătățirea condițiilor 
de trai și de muncă ale persoanelor 
afectate de inflația ridicată, de războiul 
din Ucraina, de criza sanitară sau de 
tranziția transformărilor verzi și digitale 
accelerate, ar trebui să stea la baza 
strategiei de redresare a UE; în acest 
scop, consideră că riscurile sociale ar 
trebui detectate în mod adecvat și ar 
trebui să se țină cont în mod 
corespunzător de efectele divergente 
asupra ocupării forței de muncă și 
șomajului de lungă durată în anumite 
sectoare; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte o metodologie de urmărire a 
cheltuielilor aferente obiectivului de 
dezvoltare durabilă și a cheltuielilor 
sociale în bugetul UE, pe baza principiilor 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
a unui tablou de bord social și a unor 
indicatori de bunăstare, pentru a măsura 
impactul global al diferitelor fonduri, 
instrumente și mecanisme finanțate în 
cadrul CFM și al NGEU;

Or. en

Amendamentul 20
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă profund că RePowerEU a 
modificat Regulamentul privind MRR, 
adăugând excepții cu privire la unele 
dintre condiționalitățile convenite: în 
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special excepția legată de principiul de „a 
nu aduce prejudicii semnificative”, care 
permite certificatelor ETS să crească 
dependența UE de combustibilii fosili; 
subliniază că, în contextul actual al 
războiului din Ucraina, UE trebuie să se 
îndrepte către suveranitatea energetică, 
mai degrabă decât spre dependența de 
combustibilii fosili, ceea ce are drept 
consecință creșterea prețurilor la energie, 
creșterea inflației și, prin urmare, a 
costului vieții, afectând persoanele cele 
mai vulnerabile din societățile noastre și 
expunând mai multe persoane riscului de 
sărăcie; subliniază că principiul de „a nu 
aduce prejudicii semnificative” este 
necesar pentru a ne atinge obiectivele 
climatice și pentru a asigura o viață 
sănătoasă, sustenabilă și de calitate 
pentru toți;

Or. en

Amendamentul 21
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită majorarea semnificativă a 
bugetului UE pentru a răspunde situației 
socioeconomice dificile cu care se 
confruntă statele membre, agravată 
recent, printre altele, de război, de 
sancțiuni și de creșterile speculative ale 
prețurilor la materii prime și energie; 
solicită, de asemenea, consolidarea 
funcției sale redistributive, sprijinind 
promovarea unei convergențe efective a 
progresului economic și social între 
statele membre; consideră că o astfel de 
consolidare ar trebui realizată prin 
creșterea considerabilă a contribuțiilor 
naționale care rezultă din venitul național 
brut (VNB) și care nu ar trebui să 
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contribuie la creșterea gradului de 
îndatorare a statelor membre;

Or. pt

Amendamentul 22
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază necesitatea de a se 
asigura că principiul de „a nu aduce 
prejudicii semnificative” este integrat în 
toate activitățile Uniunii, prin intermediul 
execuției bugetare, astfel cum s-a 
convenit în AII, și salută propunerea 
Comisiei de modificare a Regulamentului 
financiar pentru a include în regulament 
principiul de a nu aduce prejudicii 
semnificative, potrivit angajamentului 
Uniunii față de finanțarea sustenabilă și 
tranziția verde; invită Comisia să 
monitorizeze punerea în aplicare 
corespunzătoare a principiului de a nu 
aduce prejudicii semnificative și să ia 
măsuri corective imediate, dacă și atunci 
când este necesar;

Or. en

Amendamentul 23
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. îndeamnă ca proiectele și 
investițiile sprijinite de fonduri provenite 
de la bugetul UE, precum și toate 
proiectele, investițiile și cheltuielile de 
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natură socială, să fie excluse din criteriile 
privind deficitul și datoria;

Or. pt

Amendamentul 24
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța politicilor și 
a măsurilor de sprijinire a tranziției pe piața 
muncii, precum și de dezvoltare în 
continuare a unor sisteme sociale reziliente 
în întreaga Uniune; insistă asupra 
necesității unor politici de perfecționare și 
recalificare profesională pentru a aborda 
provocarea demografică și tranziția verde 
și digitală; insistă asupra importanței 
investițiilor în incluziunea socială și în 
măsuri de sprijin pentru copii și tineri; 
reamintește că integrarea pe piața muncii a 
grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi 
persoanele sărace, persoanele cu 
dizabilități, tinerii și persoanele în vârstă, 
precum și a șomerilor și a persoanelor 
strămutate ca urmare a războiului din 
Ucraina este esențială;

3. evidențiază că, în condițiile în care 
pandemia de COVID-19 creează în 
continuare incertitudini, este, prin 
urmare, important să se finanțeze în 
continuare redresarea și să se abordeze 
provocările sociale și legate de ocuparea 
forței de muncă datorate pandemiei, 
precum și să fie sprijiniți lucrătorii și 
întreprinderile în tranziția către o 
economie digitală, bazată într-o măsură 
mai mare pe solidaritate, mai verde și 
neutră din punct de vedere climatic; 
subliniază importanța politicilor și a 
măsurilor adecvate de sprijinire a tranziției 
juste pe piața muncii, precum și de 
dezvoltare în continuare a unor sisteme 
sociale reziliente în întreaga UE; insistă 
asupra necesității creării unor locuri de 
muncă de calitate, decente și sustenabile, 
a perfecționării și recalificării 
profesionale a lucrătorilor și a creării de 
infrastructuri sociale pentru a aborda 
provocarea demografică și tranziția verde 
și digitală; în acest sens, subliniază 
necesitatea de a pune pe deplin în aplicare 
Mecanismul pentru o tranziție justă și de 
a adopta rapid Fondul pentru atenuarea 
impactului social al acțiunilor climatice, 
punând accentul pe bunăstarea socială și 
pe nevoile persoanelor; insistă asupra 
importanței investițiilor în incluziunea 
socială și în măsuri de sprijin pentru copii 
și tineri; reamintește că integrarea pe piața 
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muncii a grupurilor celor mai vulnerabile, 
cum ar fi persoanele sărace, persoanele cu 
dizabilități, tinerii și persoanele în vârstă, 
precum și a șomerilor și a persoanelor 
strămutate ca urmare a războiului din 
Ucraina este esențială;

Or. en

Amendamentul 25
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța politicilor și a 
măsurilor de sprijinire a tranziției pe piața 
muncii, precum și de dezvoltare în 
continuare a unor sisteme sociale reziliente 
în întreaga Uniune; insistă asupra 
necesității unor politici de perfecționare și 
recalificare profesională pentru a aborda 
provocarea demografică și tranziția verde 
și digitală; insistă asupra importanței 
investițiilor în incluziunea socială și în 
măsuri de sprijin pentru copii și tineri; 
reamintește că integrarea pe piața muncii a 
grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi 
persoanele sărace, persoanele cu 
dizabilități, tinerii și persoanele în vârstă, 
precum și a șomerilor și a persoanelor 
strămutate ca urmare a războiului din 
Ucraina este esențială;

3. subliniază importanța politicilor și a 
măsurilor de sprijinire a tranziției pe piața 
muncii, precum și de dezvoltare în 
continuare a unor sisteme sociale reziliente 
în întreaga UE; insistă asupra necesității 
unor politici de perfecționare și recalificare 
profesională pentru a aborda provocarea 
demografică și tranziția verde și digitală și 
pentru a atinge obiectivele Summitului de 
la Porto de a avea o rată de ocupare a 
forței de muncă de 78 % în rândul 
persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 
64 de ani și de 60 % din totalul adulților 
care participă la formare în fiecare an 
până în 2030; insistă asupra importanței 
investițiilor în incluziunea socială și în 
măsuri de sprijin pentru copii și tineri; 
insistă asupra faptului că locuința este un 
drept al omului și că accesul la locuințe 
decente și la prețuri accesibile este 
necesar pentru toți, precum și asupra 
faptului că trebuie să se prevină 
evacuările de locuințe; invită Comisia să 
asigure o finanțare suficientă pentru 
Platforma europeană pentru combaterea 
fenomenului lipsei de adăpost, pentru a 
atinge obiectivul de a pune capăt 
fenomenului lipsei de adăpost până în 
2030; reamintește că integrarea pe piața 
muncii a persoanelor apte de muncă și a 
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grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi 
persoanele sărace, persoanele cu 
dizabilități, tinerii și persoanele în vârstă, 
șomerii și migranții, este esențială;

Or. en

Amendamentul 26
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța politicilor și a 
măsurilor de sprijinire a tranziției pe piața 
muncii, precum și de dezvoltare în 
continuare a unor sisteme sociale reziliente 
în întreaga Uniune; insistă asupra 
necesității unor politici de perfecționare și 
recalificare profesională pentru a aborda 
provocarea demografică și tranziția verde 
și digitală; insistă asupra importanței 
investițiilor în incluziunea socială și în 
măsuri de sprijin pentru copii și tineri; 
reamintește că integrarea pe piața muncii a 
grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi 
persoanele sărace, persoanele cu 
dizabilități, tinerii și persoanele în vârstă, 
precum și a șomerilor și a persoanelor 
strămutate ca urmare a războiului din 
Ucraina este esențială;

3. subliniază importanța politicilor și a 
măsurilor de sprijinire a tranziției pe piața 
muncii, precum și de dezvoltare în 
continuare a unor sisteme sociale reziliente 
în întreaga Uniune; insistă asupra 
necesității unor politici de perfecționare și 
recalificare profesională pentru a aborda 
provocarea demografică și tranziția verde 
și digitală; insistă asupra importanței 
investițiilor în incluziunea socială și în 
măsuri de sprijin pentru copii și tineri; 
reamintește că integrarea pe piața muncii a 
grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi 
persoanele sărace, persoanele cu 
dizabilități, tinerii, persoanele în vârstă, 
șomerii, migranții, refugiații și persoanele 
strămutate ca urmare a diferitelor conflicte 
din lume este esențială;

Or. pt

Amendamentul 27
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoș Pîslaru, Max Orville

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța politicilor și a 3. subliniază importanța politicilor și a 
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măsurilor de sprijinire a tranziției pe piața 
muncii, precum și de dezvoltare în 
continuare a unor sisteme sociale reziliente 
în întreaga Uniune; insistă asupra 
necesității unor politici de perfecționare și 
recalificare profesională pentru a aborda 
provocarea demografică și tranziția verde 
și digitală; insistă asupra importanței 
investițiilor în incluziunea socială și în 
măsuri de sprijin pentru copii și tineri; 
reamintește că integrarea pe piața muncii a 
grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi 
persoanele sărace, persoanele cu 
dizabilități, tinerii și persoanele în vârstă, 
precum și a șomerilor și a persoanelor 
strămutate ca urmare a războiului din 
Ucraina este esențială;

măsurilor de sprijinire a tranziției pe piața 
muncii, precum și de dezvoltare în 
continuare a unor sisteme sociale reziliente 
în întreaga Uniune; insistă asupra 
necesității investițiilor în educație și 
formare, în special în competențele 
antreprenoriale de învățare pe tot 
parcursul vieții și a unor politici de 
perfecționare și recalificare profesională 
pentru a aborda provocarea demografică și 
tranziția verde și digitală; insistă asupra 
importanței investițiilor în incluziunea 
socială și sustenabilitatea și reziliența 
sistemelor de protecție socială și a 
sprijinirii măsurilor de sprijin pentru copii 
și tineri; reamintește că integrarea pe piața 
muncii a grupurilor celor mai vulnerabile, 
cum ar fi persoanele sărace, persoanele cu 
dizabilități, tinerii și persoanele în vârstă, 
romii, șomerii pe termen lung, precum și a 
persoanelor strămutate ca urmare a 
războiului din Ucraina este esențială; 
subliniază că investițiile în ocuparea 
forței de muncă și în servicii de calitate în 
zonele rurale sunt esențiale pentru a 
combate inegalitățile teritoriale și pentru 
a contracara tendințele demografice din 
aceste zone;

Or. en

Amendamentul 28
Elżbieta Rafalska
în numele Grupului ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța politicilor și a 
măsurilor de sprijinire a tranziției pe piața 
muncii, precum și de dezvoltare în 
continuare a unor sisteme sociale reziliente 
în întreaga Uniune; insistă asupra 
necesității unor politici de perfecționare și 

3. subliniază importanța politicilor și a 
măsurilor de sprijinire a tranziției pe piața 
muncii, precum și de dezvoltare în 
continuare a unor sisteme sociale reziliente 
în întreaga Uniune; insistă asupra 
necesității unor politici de perfecționare și 
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recalificare profesională pentru a aborda 
provocarea demografică și tranziția verde 
și digitală; insistă asupra importanței 
investițiilor în incluziunea socială și în 
măsuri de sprijin pentru copii și tineri; 
reamintește că integrarea pe piața muncii a 
grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi 
persoanele sărace, persoanele cu 
dizabilități, tinerii și persoanele în vârstă, 
precum și a șomerilor și a persoanelor 
strămutate ca urmare a războiului din 
Ucraina este esențială;

recalificare profesională pentru a aborda 
provocarea demografică și tranziția verde 
și digitală; insistă asupra importanței 
investițiilor în incluziunea socială și în 
măsuri de sprijin pentru copii, tineri și 
persoane în vârstă; reamintește că 
integrarea pe piața muncii a grupurilor 
celor mai vulnerabile, cum ar fi persoanele 
sărace, persoanele cu dizabilități, tinerii și 
persoanele în vârstă, precum și a șomerilor 
și a persoanelor strămutate ca urmare a 
războiului din Ucraina este esențială;

Or. en

Amendamentul 29
Eugen Tomac

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța politicilor și a 
măsurilor de sprijinire a tranziției pe piața 
muncii, precum și de dezvoltare în 
continuare a unor sisteme sociale reziliente 
în întreaga Uniune; insistă asupra 
necesității unor politici de perfecționare și 
recalificare profesională pentru a aborda 
provocarea demografică și tranziția verde 
și digitală; insistă asupra importanței 
investițiilor în incluziunea socială și în 
măsuri de sprijin pentru copii și tineri; 
reamintește că integrarea pe piața muncii a 
grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi 
persoanele sărace, persoanele cu 
dizabilități, tinerii și persoanele în vârstă, 
precum și a șomerilor și a persoanelor 
strămutate ca urmare a războiului din 
Ucraina este esențială;

3. subliniază importanța politicilor și a 
măsurilor de sprijinire a tranziției pe piața 
muncii, de întărire a competitivității 
economiilor noastre, precum și de 
dezvoltare în continuare a unor sisteme 
sociale reziliente în întreaga Uniune; 
insistă asupra necesității unor politici de 
perfecționare și recalificare profesională și 
de învățare pe tot parcursul vieții, pentru a 
consolida programele de educație și 
formare care țin pasul cu cerințele unei 
piețe moderne a muncii și a aborda 
provocarea demografică, precum și asupra 
necesității de a pune la dispoziția 
lucrătorilor mecanisme de prevenire a 
șomajului și instrumente de reconversie 
profesională pentru a sprijini în mod 
sustenabil tranziția verde și digitală; insistă 
asupra importanței investițiilor în 
incluziunea socială și în măsuri de sprijin 
pentru copii și tineri; reamintește că 
integrarea pe piața muncii a grupurilor 
celor mai vulnerabile, cum ar fi persoanele 
sărace, persoanele cu dizabilități, tinerii și 
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persoanele în vârstă, precum și a șomerilor 
și a persoanelor strămutate ca urmare a 
războiului din Ucraina este esențială;

Or. en

Amendamentul 30
Loucas Fourlas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța politicilor și a 
măsurilor de sprijinire a tranziției pe piața 
muncii, precum și de dezvoltare în 
continuare a unor sisteme sociale reziliente 
în întreaga Uniune; insistă asupra 
necesității unor politici de perfecționare și 
recalificare profesională pentru a aborda 
provocarea demografică și tranziția verde 
și digitală; insistă asupra importanței 
investițiilor în incluziunea socială și în 
măsuri de sprijin pentru copii și tineri; 
reamintește că integrarea pe piața muncii a 
grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi 
persoanele sărace, persoanele cu 
dizabilități, tinerii și persoanele în vârstă, 
precum și a șomerilor și a persoanelor 
strămutate ca urmare a războiului din 
Ucraina este esențială;

3. subliniază importanța politicilor și a 
măsurilor de sprijinire a tranziției pe piața 
muncii, precum și de dezvoltare în 
continuare a unor sisteme sociale reziliente 
în întreaga Uniune; insistă asupra 
necesității unor politici de perfecționare și 
recalificare profesională pentru a aborda 
provocarea demografică și tranziția verde 
și digitală; insistă asupra importanței 
investițiilor în incluziunea socială și în 
măsuri de sprijin pentru copii și tineri; 
reamintește că integrarea pe piața muncii a 
grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi 
persoanele sărace sau expuse riscului de 
sărăcie și excluziune socială, persoanele 
cu dizabilități, tinerii și persoanele în 
vârstă, precum și a șomerilor și a 
persoanelor strămutate ca urmare a 
războiului din Ucraina este esențială;

Or. en

Amendamentul 31
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază legătura dintre factorii 
socioeconomici, cum ar fi șomajul, 
insecuritatea locativă, presiunea 
educațională, sănătatea mintală și 
bunăstarea și insistă asupra faptului că 
acești factori trebuie abordați pentru a 
asigura o abordare holistică a sănătății 
mintale la nivelul UE; invită statele 
membre să facă din sănătatea mintală o 
parte integrantă a redresării UE în urma 
pandemiei și a situației actuale a inflației; 
constată cu îngrijorare înrăutățirea 
condițiilor pentru mulți tineri care se 
confruntă deja cu șomajul pe termen 
lung, cu incertitudini privind obținerea 
unui loc de muncă și cu excluziunea 
socială, și solicită o abordare coordonată 
pentru a crea și a le oferi oportunități de 
incluziune socială în cadrul Garanției 
pentru tineret consolidate, FSE+ și MRR;

Or. en

Amendamentul 32
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. este preocupat de faptul că 
salariile au înregistrat o tendință 
descrescătoare și că salariile reale scad în 
prezent în urma unei serii de șocuri 
excepționale ale prețurilor la energie; 
consideră că este nevoie urgentă de 
creșteri salariale, pentru a susține cererea 
internă și creșterea favorabilă incluziunii, 
precum și pentru a reduce impactul dublei 
crize asupra lucrătorilor și gospodăriilor 
și că sunt necesare eforturi suplimentare 
pentru a ajuta partenerii sociali să 
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realizeze creșteri salariale prin cadre 
tripartite de consolidare a capacităților, 
anticipând astfel impactul pozitiv 
preconizat al Directivei privind salariile 
minime adecvate;

Or. en

Amendamentul 33
Guido Reil

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca suma de 16 712,9 milioane EUR în 
2023 pentru FSE+; insistă asupra faptului 
că FSE+ trebuie să joace un rol-cheie în 
sprijinirea statelor membre în vederea 
asigurării unor niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă, a unei protecții 
sociale adecvate și a unei forțe de muncă 
calificate și reziliente, pregătite pentru 
tranziția către o economie verde și 
digitală;

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
aloca suma de 16 712,9 milioane EUR în 
2023 pentru FSE+; este preocupat de 
faptul că, potrivit Curții de Conturi 
Europene, în prezent nu este posibil să se 
stabilească în ce măsură au contribuit 
măsurile finanțate de UE la schimbarea 
numărului de șomeri de lungă durată; 
subliniază că, potrivit Curții de Conturi 
Europene, există dificultăți în 
monitorizarea rezultatelor obținute de 
FSE pentru șomerii de lungă durată în 
perioada 2014-2020 și că acest lucru se 
datorează unei deficiențe a cadrului de 
monitorizare și evaluare a FSE; insistă 
asupra necesității de a îmbunătăți în mod 
semnificativ cadrul de evaluare a 
eficacității măsurilor finanțate de FSE 
pentru șomerii de lungă durată și de a 
explora, de asemenea, eficacitatea altor 
instrumente, măsuri și programe 
financiare;

Or. de

Amendamentul 34
Sandra Pereira
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca suma de 16 712,9 milioane EUR în 
2023 pentru FSE+; insistă asupra faptului 
că FSE+ trebuie să joace un rol-cheie în 
sprijinirea statelor membre în vederea 
asigurării unor niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă, a unei protecții 
sociale adecvate și a unei forțe de muncă 
calificate și reziliente, pregătite pentru 
tranziția către o economie verde și 
digitală;

4. regretă propunerea Comisiei de a 
aloca suma de 16 712,9 milioane EUR în 
2023 pentru FSE+, sumă care este în mod 
clar insuficientă pentru a compensa 
impactul social încă generat de pandemie 
și la care se adaugă acum impactul 
războiului și al sancțiunilor; insistă asupra 
faptului că FSE+ trebuie consolidat în mod 
considerabil pentru a sprijini statele 
membre să facă față situației actuale, dar 
și să rezolve problemele structurale; 
solicită să se acorde o atenție deosebită 
FSE+ pentru a sprijini statele membre să 
obțină niveluri depline de ocupare a forței 
de muncă, condiții de muncă decente, 
salarii echitabile, eradicarea sărăciei și a 
excluziunii sociale, să ofere o protecție 
socială adecvată și solidă, servicii publice 
de calitate și universale (inclusiv creșe, 
îngrijire geriatrică și pe termen lung, 
precum și îngrijiri și educație pentru 
persoanele cu dizabilități), locuințe 
decente pentru toți și să sprijine dreptul la 
învățare pe tot parcursul vieții;

Or. pt

Amendamentul 35
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca suma de 16 712,9 milioane EUR în 
2023 pentru FSE+; insistă asupra faptului 
că FSE+ trebuie să joace un rol-cheie în 
sprijinirea statelor membre în vederea 
asigurării unor niveluri ridicate de ocupare 

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
aloca suma de 16 712,9 milioane EUR în 
2023 pentru FSE+, dar își exprimă 
îngrijorarea generală cu privire la marja 
semnificativ redusă pentru rubricile 2a și 
2b, ceea ce va reduce flexibilitatea de a 
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a forței de muncă, a unei protecții sociale 
adecvate și a unei forțe de muncă calificate 
și reziliente, pregătite pentru tranziția către 
o economie verde și digitală;

reacționa într-o perioadă de creștere a 
inflației, într-o situație economică incertă 
și caracterizată de șocuri sociale ca 
urmare a războiului din Ucraina și a 
crizei sanitare actuale; insistă asupra 
faptului că FSE+ trebuie să joace în 
continuare un rol-cheie în sprijinirea 
statelor membre în vederea asigurării unor 
niveluri ridicate de ocupare a forței de 
muncă, a unei protecții sociale adecvate și 
a unei forțe de muncă calificate și 
reziliente, pregătite pentru tranziția către o 
economie verde și digitală, dar observă că 
FSE+ a fost adoptat înainte de actuala 
situație de criză, ceea ce implică în 
prezent investiții publice și sociale mai 
mari decât cele planificate până în 
prezent, iar programarea financiară 
actuală nu răspunde nevoilor existente; 
solicită, prin urmare, o consolidare a 
FSE+, completată de un mecanism de 
asistență socială cu un sprijin public 
sporit pentru instrumentele existente 
destinate celor mai săraci din societatea 
noastră;

Or. en

Amendamentul 36
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoș Pîslaru, Max Orville

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca suma de 16 712,9 milioane EUR în 
2023 pentru FSE+; insistă asupra faptului 
că FSE+ trebuie să joace un rol-cheie în 
sprijinirea statelor membre în vederea 
asigurării unor niveluri ridicate de ocupare 
a forței de muncă, a unei protecții sociale 
adecvate și a unei forțe de muncă calificate 
și reziliente, pregătite pentru tranziția către 
o economie verde și digitală;

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca suma de 16 712,9 milioane EUR în 
2023 pentru FSE+ pentru a sprijini 
politicile statelor membre de asigurare a 
egalității de șanse, a accesului egal la 
piața muncii, a unor condiții de muncă 
echitabile și de calitate, a protecției și 
incluziunii sociale, acordând o atenție 
deosebită educației și formării de calitate 
și favorabile incluziunii, învățării pe tot 
parcursul vieții, investițiilor în copii și 
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tineri și accesului la servicii de bază; 
insistă asupra faptului că FSE+ trebuie să 
joace un rol-cheie în sprijinirea statelor 
membre și a regiunilor în vederea 
asigurării unor niveluri ridicate de ocupare 
a forței de muncă, a unei protecții sociale 
echitabile și a unei forțe de muncă 
calificate și reziliente, pregătite pentru 
viitoarea piață a muncii, precum și a unor 
societăți favorabile incluziunii și bazate pe 
coeziune, cu scopul de a eradica sărăcia și 
de a respecta principiile stabilite în 
Pilonul european al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 37
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca suma de 16 712,9 milioane EUR în 
2023 pentru FSE+; insistă asupra faptului 
că FSE+ trebuie să joace un rol-cheie în 
sprijinirea statelor membre în vederea 
asigurării unor niveluri ridicate de ocupare 
a forței de muncă, a unei protecții sociale 
adecvate și a unei forțe de muncă calificate 
și reziliente, pregătite pentru tranziția către 
o economie verde și digitală;

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca suma de 16 712,9 milioane EUR în 
2023 pentru FSE+; insistă asupra faptului 
că FSE+ trebuie să joace un rol-cheie în 
sprijinirea statelor membre în vederea 
asigurării unor niveluri ridicate de ocupare 
a forței de muncă care să garanteze salarii 
decente, condiții de muncă decente, medii 
de lucru sănătoase și asigurări sociale, a 
unei protecții sociale adecvate și a unei 
forțe de muncă calificate și reziliente, 
pregătite pentru tranziția către o economie 
verde și digitală;

Or. en

Amendamentul 38
Eugen Tomac

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca suma de 16 712,9 milioane EUR în 
2023 pentru FSE+; insistă asupra faptului 
că FSE+ trebuie să joace un rol-cheie în 
sprijinirea statelor membre în vederea 
asigurării unor niveluri ridicate de ocupare 
a forței de muncă, a unei protecții sociale 
adecvate și a unei forțe de muncă calificate 
și reziliente, pregătite pentru tranziția către 
o economie verde și digitală;

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca suma de 16 712,9 milioane EUR în 
2023 pentru FSE+; insistă asupra faptului 
că FSE+ trebuie să joace un rol-cheie în 
sprijinirea statelor membre în vederea 
asigurării unor niveluri ridicate de ocupare 
a forței de muncă, a unei protecții sociale 
adecvate și a unei forțe de muncă 
calificate, competitive și reziliente, 
pregătite pentru tranziția către o economie 
verde și digitală;

Or. en

Amendamentul 39
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște că FSE+ și 
Mecanismul de redresare și reziliență 
(MRR) trebuie să contribuie la punerea în 
aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale, punându-i în practică 
principiile și integrând obiectivele sociale 
în toate legile, politicile și planurile de 
punere în aplicare relevante asociate 
instrumentului NextGenerationEU 
(NGEU); subliniază că ar trebui alocate 
resurse adecvate pentru a finanța și a 
pune în aplicare Planul de acțiune al 
Pilonului european al drepturilor sociale 
adoptat la Porto și pentru a îndeplini 
obiectivele principale stabilite la Porto și 
că MRR ar trebui să devină permanent și 
să includă minimum 30 % din fonduri 
pentru a reprezenta investiții sociale care 
să consolideze sistemele de protecție 
socială și să investească în securitatea 
socială, accesul la asistență medicală și 
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educație, locuințe la prețuri accesibile, 
ocuparea forței de muncă, justiție și 
servicii sociale pentru grupurile 
vulnerabile; solicită, în acest sens, 
Comisiei să asigure personal adecvat 
pentru sprijinirea acestei sarcini; 
consideră că obiectivele de la Porto 
referitoare la sărăcie ar trebui detaliate 
mai bine în toate PNRR-urile și la nivelul 
UE, printr-un plan de acțiune și o 
strategie puternică de combatere a 
sărăciei, sprijinite prin investiții 
substanțiale, care să abordeze toate 
aspectele sărăciei, inclusiv sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă;

Or. en

Amendamentul 40
Guido Reil

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește obligația care le revine 
statelor membre cu o rată mai mare decât 
media Uniunii a tinerilor care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează 
niciun program educațional sau de 
formare de a aloca cel puțin 12,5 % din 
resursele lor provenind din FSE+ pentru 
punerea în aplicare a Garanției pentru 
tineret; invită statele membre să utilizeze 
în mod optim componenta „Ocuparea 
forței de muncă și inovare socială” (EaSI) 
a FSE+ pentru investiții în inovarea 
socială și pentru stimularea mobilității 
forței de muncă; ia act de demararea cu 
întârziere a EaSI în 2021 și de bugetul 
redus pentru 2023 ca urmare a pandemiei 
de COVID-19 și a altor aspecte și se 
așteaptă ca acest program să devină pe 
deplin funcțional în 2024; subliniază 
importanța adoptării, în continuarea 
Anului european al tineretului 2022, a 

5. este preocupat de faptul că, de 
mulți ani, șomajul în rândul tinerilor a 
fost foarte ridicat în anumite state 
membre ale UE; reamintește că, în 2019, 
în ajunul pandemiei de COVID-19, 
șomajul în rândul tinerilor din UE a fost 
de trei ori mai mare decât cel în rândul 
persoanelor cu vârsta de peste 55 de ani; 
subliniază că, potrivit Curții de Conturi 
Europene, Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor a avut 
o contribuție foarte limitată la realizarea 
obiectivelor Garanției pentru tineret; 
subliniază că rata ridicată a șomajului în 
rândul tinerilor în anumite state membre 
are cauze structurale, cum ar fi o tranziție 
lungă și incompletă de la educație la piața 
muncii, segregarea sectorială a pieței 
muncii și un nivel foarte ridicat al 
ocupării informale a forței de muncă; 
subliniază importanța dezvoltării de 
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unor acțiuni și politici concrete de 
incluziune socială și a unor măsuri de 
promovare a ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor; reamintește că Comisia 
ar trebui să raporteze periodic cu privire 
la punerea în aplicare a recomandărilor 
Consiliului privind înființarea Garanției 
europene pentru copii și a unei Garanții 
pentru tineret consolidate;

soluții structurale, mai degrabă decât a 
sprijinirii proiectelor și a subvenționării 
locurilor de muncă temporare prin 
intermediul instrumentelor financiare ale 
UE;

Or. de

Amendamentul 41
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește obligația care le revine 
statelor membre cu o rată mai mare decât 
media Uniunii a tinerilor care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare de a 
aloca cel puțin 12,5 % din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru punerea în 
aplicare a Garanției pentru tineret; invită 
statele membre să utilizeze în mod optim 
componenta „Ocuparea forței de muncă și 
inovare socială” (EaSI) a FSE+ pentru 
investiții în inovarea socială și pentru 
stimularea mobilității forței de muncă; ia 
act de demararea cu întârziere a EaSI în 
2021 și de bugetul redus pentru 2023 ca 
urmare a pandemiei de COVID-19 și a 
altor aspecte și se așteaptă ca acest 
program să devină pe deplin funcțional în 
2024; subliniază importanța adoptării, în 
continuarea Anului european al 
tineretului 2022, a unor acțiuni și politici 
concrete de incluziune socială și a unor 
măsuri de promovare a ocupării forței de 
muncă în rândul tinerilor; reamintește că 
Comisia ar trebui să raporteze periodic cu 
privire la punerea în aplicare a 
recomandărilor Consiliului privind 

5. reamintește obligația care le revine 
statelor membre cu o rată mai mare decât 
media Uniunii a tinerilor care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare de a 
aloca cel puțin 12,5 % din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru punerea în 
aplicare a Garanției pentru tineret; invită 
statele membre să utilizeze în mod optim 
componenta „Ocuparea forței de muncă și 
inovare socială” (EaSI) a FSE+ pentru 
investiții în inovarea socială și pentru 
stimularea mobilității forței de muncă; 
regretă demararea cu întârziere a EaSI în 
2021 și bugetul redus pentru 2023; 
subliniază că este important ca Anul 
european al tineretului 2022 să devină un 
an cu acțiuni și politici concrete de 
combatere a precarității, a salariilor mici, 
a orelor nereglementate, a șomajului în 
rândul tinerilor și a încălcării dreptului la 
o locuință decentă; reamintește că Comisia 
ar trebui să raporteze periodic cu privire la 
punerea în aplicare a recomandărilor 
Consiliului privind înființarea Garanției 
europene pentru copii și a unei Garanții 
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înființarea Garanției europene pentru copii 
și a unei Garanții pentru tineret 
consolidate;

pentru tineret consolidate;

Or. pt

Amendamentul 42
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește obligația care le revine 
statelor membre cu o rată mai mare decât 
media Uniunii a tinerilor care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare de a 
aloca cel puțin 12,5 % din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru punerea în 
aplicare a Garanției pentru tineret; invită 
statele membre să utilizeze în mod optim 
componenta „Ocuparea forței de muncă și 
inovare socială” (EaSI) a FSE+ pentru 
investiții în inovarea socială și pentru 
stimularea mobilității forței de muncă; ia 
act de demararea cu întârziere a EaSI în 
2021 și de bugetul redus pentru 2023 ca 
urmare a pandemiei de COVID-19 și a 
altor aspecte și se așteaptă ca acest 
program să devină pe deplin funcțional în 
2024; subliniază importanța adoptării, în 
continuarea Anului european al tineretului 
2022, a unor acțiuni și politici concrete de 
incluziune socială și a unor măsuri de 
promovare a ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor; reamintește că Comisia ar 
trebui să raporteze periodic cu privire la 
punerea în aplicare a recomandărilor 
Consiliului privind înființarea Garanției 
europene pentru copii și a unei Garanții 
pentru tineret consolidate;

5. invită statele membre și Comisia să 
acorde prioritate combaterii șomajului în 
rândul tinerilor, în special ca parte a 
efortului european de redresare, și să 
utilizeze pe deplin inițiativele existente, 
cum ar fi Garanția pentru tineret; 
reamintește obligația care le revine statelor 
membre cu o rată mai mare decât media 
Uniunii a tinerilor care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare de a aloca cel 
puțin 12,5 % din resursele lor provenind 
din FSE+ pentru punerea în aplicare a 
Garanției pentru tineret și invită toate 
statele membre, nu numai cele mai 
afectate de șomajul în rândul tinerilor, să 
continue să investească suficiente resurse 
FSE+ în măsuri de sprijinire a ocupării 
forței de muncă în rândul tinerilor și să 
aloce cel puțin 12,5 % din resursele lor 
provenind din FSE+ cu gestiune partajată 
pentru acțiuni specifice și reforme 
structurale menite să sprijine ocuparea 
forței de muncă de calitate în rândul 
tinerilor; invită statele membre să utilizeze 
în mod optim componenta „Ocuparea forței 
de muncă și inovare socială” (EaSI) a 
FSE+ pentru investiții în inovarea socială 
și pentru stimularea mobilității forței de 
muncă; ia act de demararea cu întârziere a 
EaSI în 2021 și de bugetul redus pentru 
2023 ca urmare a pandemiei și a altor 
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aspecte și se așteaptă ca acest program să 
devină pe deplin funcțional în 2024; 
subliniază importanța adoptării, în 
continuarea Anului european al tineretului 
2022, a unor acțiuni și politici concrete de 
incluziune socială și a unor măsuri de 
promovare a ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor după 2023, sprijinite de 
finanțare adecvată; reamintește că 
Comisia ar trebui să raporteze periodic cu 
privire la punerea în aplicare a 
recomandărilor Consiliului privind 
înființarea Garanției europene pentru copii 
și a unei Garanții pentru tineret 
consolidate;

Or. en

Amendamentul 43
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoș Pîslaru, Max Orville

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește obligația care le revine 
statelor membre cu o rată mai mare decât 
media Uniunii a tinerilor care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare de a 
aloca cel puțin 12,5 % din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru punerea în 
aplicare a Garanției pentru tineret; invită 
statele membre să utilizeze în mod optim 
componenta „Ocuparea forței de muncă și 
inovare socială” (EaSI) a FSE+ pentru 
investiții în inovarea socială și pentru 
stimularea mobilității forței de muncă; ia 
act de demararea cu întârziere a EaSI în 
2021 și de bugetul redus pentru 2023 ca 
urmare a pandemiei de COVID-19 și a 
altor aspecte și se așteaptă ca acest 
program să devină pe deplin funcțional în 
2024; subliniază importanța adoptării, în 
continuarea Anului european al tineretului 
2022, a unor acțiuni și politici concrete de 

5. reamintește obligația care le revine 
tuturor statelor membre de a pune în 
aplicare Garanția pentru tineret 
consolidată și de a aloca o parte adecvată 
din resursele lor provenind din FSE+ 
pentru acțiuni specifice și obligația 
statelor membre cu o rată mai mare decât 
media Uniunii a tinerilor care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare de a 
aloca cel puțin 12,5 % din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru punerea în 
aplicare a Garanției pentru tineret; invită 
statele membre să utilizeze în mod optim 
componenta „Ocuparea forței de muncă și 
inovare socială” (EaSI) a FSE+ pentru 
investiții în inovarea socială și 
microfinanțare pentru microîntreprinderi, 
precum și pentru stimularea mobilității 
forței de muncă; ia act de demararea cu 
întârziere a EaSI în 2021 și de bugetul 



AM\1261800RO.docx 39/63 PE730.025v01-00

RO

incluziune socială și a unor măsuri de 
promovare a ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor; reamintește că Comisia ar 
trebui să raporteze periodic cu privire la 
punerea în aplicare a recomandărilor 
Consiliului privind înființarea Garanției 
europene pentru copii și a unei Garanții 
pentru tineret consolidate;

redus pentru 2023 ca urmare a pandemiei 
de COVID-19 și a altor aspecte și 
subliniază că este necesar să se 
recupereze timpul și ca acest program să 
devină pe deplin funcțional în 2024, nu în 
ultimul rând pentru a pune în aplicare pe 
deplin și în mod eficace măsurile 
prevăzute în Planul de acțiune al UE 
pentru economia socială; subliniază 
importanța adoptării, în continuarea Anului 
european al tineretului 2022, a unor acțiuni 
și politici concrete de incluziune socială și 
a unor măsuri de promovare a ocupării 
forței de muncă și a antreprenoriatului în 
rândul tinerilor; reamintește că Comisia ar 
trebui să raporteze periodic cu privire la 
punerea în aplicare a recomandărilor 
Consiliului privind înființarea Garanției 
europene pentru copii și a unei Garanții 
pentru tineret consolidate;

Or. en

Amendamentul 44
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește obligația care le revine 
statelor membre cu o rată mai mare decât 
media Uniunii a tinerilor care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare de a 
aloca cel puțin 12,5 % din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru punerea în 
aplicare a Garanției pentru tineret; invită 
statele membre să utilizeze în mod optim 
componenta „Ocuparea forței de muncă și 
inovare socială” (EaSI) a FSE+ pentru 
investiții în inovarea socială și pentru 
stimularea mobilității forței de muncă; ia 
act de demararea cu întârziere a EaSI în 
2021 și de bugetul redus pentru 2023 ca 
urmare a pandemiei de COVID-19 și a 

5. reamintește obligația care le revine 
statelor membre cu o rată mai mare decât 
media Uniunii a tinerilor care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare de a 
aloca cel puțin 12,5 % din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru punerea în 
aplicare a Garanției pentru tineret 
consolidate; invită statele membre să 
utilizeze în mod optim componenta 
„Ocuparea forței de muncă și inovare 
socială” (EaSI) a FSE+ pentru investiții în 
inovarea socială și pentru stimularea 
mobilității forței de muncă; ia act de 
demararea cu întârziere a EaSI în 2021 și 
de bugetul redus pentru 2023 ca urmare a 
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altor aspecte și se așteaptă ca acest 
program să devină pe deplin funcțional în 
2024; subliniază importanța adoptării, în 
continuarea Anului european al tineretului 
2022, a unor acțiuni și politici concrete de 
incluziune socială și a unor măsuri de 
promovare a ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor; reamintește că Comisia ar 
trebui să raporteze periodic cu privire la 
punerea în aplicare a recomandărilor 
Consiliului privind înființarea Garanției 
europene pentru copii și a unei Garanții 
pentru tineret consolidate;

pandemiei și a altor aspecte și se așteaptă 
ca acest program să devină pe deplin 
funcțional în 2024; regretă faptul că Anul 
european al tineretului 2022 nu a propus 
acțiuni și politici concrete de incluziune 
socială și măsuri de ocupare a forței de 
muncă pentru tineri dincolo de ALMA, 
care se adresează unui număr foarte 
restrâns de tineri; reamintește că un astfel 
de an ar fi putut fi utilizat pentru a revizui 
Cadrul de calitate pentru stagii și pentru a 
interzice stagiile neremunerate, care 
reprezintă o formă de exploatare; invită, 
prin urmare, Comisia să accelereze 
procesul de revizuire și să înceapă acest 
proces înainte de sfârșitul anului 2022; 
reamintește că Comisia ar trebui să 
raporteze periodic cu privire la punerea în 
aplicare a recomandărilor Consiliului 
privind înființarea Garanției europene 
pentru copii și a unei Garanții pentru 
tineret consolidate;

Or. en

Amendamentul 45
Eugen Tomac

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește obligația care le revine 
statelor membre cu o rată mai mare decât 
media Uniunii a tinerilor care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare de a 
aloca cel puțin 12,5 % din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru punerea în 
aplicare a Garanției pentru tineret; invită 
statele membre să utilizeze în mod optim 
componenta „Ocuparea forței de muncă și 
inovare socială” (EaSI) a FSE+ pentru 
investiții în inovarea socială și pentru 
stimularea mobilității forței de muncă; ia 
act de demararea cu întârziere a EaSI în 

5. subliniază nevoia ca factorii de 
decizie, atât de la nivelul UE, cât și de la 
nivel național, să faciliteze și să sprijine 
(re)integrarea și rămânerea tinerilor pe 
piața muncii, accesul acestora la locuințe 
de bună calitate, finalizarea parcursului 
lor educațional și dezvoltarea 
competențelor lor, inclusiv a 
competențelor digitale și ecologice; 
reamintește obligația care le revine statelor 
membre cu o rată mai mare decât media 
Uniunii a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 
15 și 20 de ani care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
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2021 și de bugetul redus pentru 2023 ca 
urmare a pandemiei de COVID-19 și a 
altor aspecte și se așteaptă ca acest 
program să devină pe deplin funcțional în 
2024; subliniază importanța adoptării, în 
continuarea Anului european al tineretului 
2022, a unor acțiuni și politici concrete de 
incluziune socială și a unor măsuri de 
promovare a ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor; reamintește că Comisia ar 
trebui să raporteze periodic cu privire la 
punerea în aplicare a recomandărilor 
Consiliului privind înființarea Garanției 
europene pentru copii și a unei Garanții 
pentru tineret consolidate;

educațional sau de formare de a aloca cel 
puțin 12,5 % din resursele lor provenind 
din FSE+ pentru punerea în aplicare a 
Garanției pentru tineret; invită statele 
membre să utilizeze în mod optim 
componenta „Ocuparea forței de muncă și 
inovare socială” (EaSI) a FSE+ pentru 
investiții în inovarea socială și pentru 
stimularea mobilității forței de muncă; ia 
act de demararea cu întârziere a EaSI în 
2021 și de bugetul redus pentru 2023 ca 
urmare a pandemiei de COVID-19 și a 
altor aspecte și se așteaptă ca acest 
program să devină pe deplin funcțional în 
2024; subliniază importanța adoptării, în 
continuarea Anului european al tineretului 
2022, a unor acțiuni și politici concrete de 
incluziune socială și a unor măsuri de 
promovare a ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor; reamintește că Comisia ar 
trebui să raporteze periodic cu privire la 
punerea în aplicare a recomandărilor 
Consiliului privind înființarea Garanției 
europene pentru copii și a unei Garanții 
pentru tineret consolidate;

Or. en

Amendamentul 46
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că statele membre care 
înregistrează un nivel de sărăcie în rândul 
copiilor ce depășește media Uniunii ar 
trebui să utilizeze cel puțin 5 % din 
resursele lor provenind din FSE+ pentru a 
aborda această problemă, în timp ce toate 
celelalte state membre trebuie să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru acțiuni 
specifice de combatere a sărăciei în 

6. regretă faptul că peste un sfert din 
toți copiii din UE sunt expuși riscului de 
sărăcie sau de excluziune socială; 
subliniază că, în contextul războiului din 
Ucraina, combaterea sărăciei în rândul 
copiilor va deveni și mai importantă în 
următorii ani; salută, în acest sens, 
crearea Garanției europene pentru copii 
pentru a contribui la garantarea faptului 
că toți copiii din Europa expuși riscului 
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rândul copiilor, în vederea sprijinirii 
punerii în aplicare a Garanției pentru copii;

de sărăcie sau excluziune socială au acces 
gratuit și eficace la cele mai elementare 
drepturi, cum ar fi asistența medicală de 
calitate ridicată, educația și îngrijirea 
timpurie, educația, alimentația adecvată și 
locuințe decente; solicită Comisiei să 
furnizeze o analiză privind contribuția 
fiecărui program operațional național la 
Garanția europeană pentru copii; invită 
Comisia și statele membre să își 
concentreze eforturile asupra punerii în 
practică a Garanției europene pentru 
copii prin asigurarea accesului copiilor 
refugiați din Ucraina la servicii gratuite și 
de calitate identice cu cele la care au 
acces copiii din țările-gazdă din UE și să 
majoreze urgent finanțarea Garanției 
europene pentru copii cu un buget special 
de cel puțin 20 de miliarde EUR; solicită, 
în acest sens, tuturor statelor membre, nu 
numai celor care sunt afectate cel mai 
grav de sărăcia în rândul copiilor, să 
aloce cel puțin 5 % din resursele FSE+ 
supuse gestiunii partajate pentru a sprijini 
activitățile din cadrul Garanției europene 
pentru copii; invită, de asemenea, Comisia 
să pună la dispoziție și statele membre să 
folosească pe deplin toate resursele 
disponibile pentru punerea în aplicare 
efectivă a Garanției pentru copii, inclusiv 
FSE+, ReactEU, MRR etc.; invită, în 
plus, statele membre să neutralizeze toate 
cheltuielile naționale dedicate eradicării 
sărăciei copiilor în cadrul punerii în 
aplicare a normelor fiscale;

Or. en

Amendamentul 47
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că statele membre care 6. reamintește că statele membre care 
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înregistrează un nivel de sărăcie în rândul 
copiilor ce depășește media Uniunii ar 
trebui să utilizeze cel puțin 5 % din 
resursele lor provenind din FSE+ pentru a 
aborda această problemă, în timp ce toate 
celelalte state membre trebuie să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru acțiuni 
specifice de combatere a sărăciei în rândul 
copiilor, în vederea sprijinirii punerii în 
aplicare a Garanției pentru copii;

înregistrează un nivel de sărăcie în rândul 
copiilor ce depășește media Uniunii ar 
trebui să utilizeze cel puțin 5 % din 
resursele lor provenind din FSE+ pentru a 
aborda această problemă, în timp ce toate 
celelalte state membre trebuie să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru acțiuni 
specifice de combatere a sărăciei în rândul 
copiilor, în vederea sprijinirii punerii în 
aplicare a Garanției pentru copii; invită 
statele membre să asigure o sumă 
specifică de resurse în cadrul Garanției 
pentru copii pentru copiii care fug din 
Ucraina;

Or. en

Amendamentul 48
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoș Pîslaru, Max Orville

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că statele membre care 
înregistrează un nivel de sărăcie în rândul 
copiilor ce depășește media Uniunii ar 
trebui să utilizeze cel puțin 5 % din 
resursele lor provenind din FSE+ pentru a 
aborda această problemă, în timp ce toate 
celelalte state membre trebuie să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru acțiuni 
specifice de combatere a sărăciei în rândul 
copiilor, în vederea sprijinirii punerii în 
aplicare a Garanției pentru copii;

6. reamintește că statele membre care 
înregistrează un nivel de sărăcie în rândul 
copiilor ce depășește media Uniunii ar 
trebui să utilizeze cel puțin 5 % din 
resursele lor provenind din FSE+ pentru a 
aborda această problemă, în timp ce toate 
celelalte state membre trebuie să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru acțiuni 
specifice de combatere a sărăciei în rândul 
copiilor, în vederea sprijinirii punerii în 
aplicare a Garanției pentru copii; invită 
Comisia și statele membre, având în 
vedere afluxul de copii ucraineni și criza 
energetică și a inflației, să majoreze 
urgent finanțarea Garanției europene 
pentru copii cu un buget specific de cel 
puțin 20 de miliarde EUR și să asigure 
sprijin, în special în țările cele mai 
afectate de invadarea Ucrainei de către 
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Rusia;

Or. en

Amendamentul 49
Eugen Tomac

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că statele membre care 
înregistrează un nivel de sărăcie în rândul 
copiilor ce depășește media Uniunii ar 
trebui să utilizeze cel puțin 5 % din 
resursele lor provenind din FSE+ pentru a 
aborda această problemă, în timp ce toate 
celelalte state membre trebuie să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru acțiuni 
specifice de combatere a sărăciei în rândul 
copiilor, în vederea sprijinirii punerii în 
aplicare a Garanției pentru copii;

6. reamintește că statele membre care 
înregistrează un nivel de sărăcie în rândul 
copiilor ce depășește media Uniunii ar 
trebui să utilizeze cel puțin 5 % din 
resursele lor provenind din FSE+ pentru a 
aborda această problemă, în timp ce toate 
celelalte state membre trebuie să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din FSE+ pentru acțiuni 
specifice de combatere a sărăciei în rândul 
copiilor, în vederea sprijinirii punerii în 
aplicare efective a Garanției pentru copii;

Or. en

Amendamentul 50
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. avertizează cu privire la impactul 
războiului în curs asupra lanțurilor 
mondiale de aprovizionare cu alimente și 
asupra prețurilor alimentelor, precum și 
cu privire la consecințele asupra puterii 
de cumpărare; subliniază, în contextul 
creșterii prețurilor la alimente, adoptarea 
unei alocări minime majorate pentru 
măsurile de incluziune socială în cadrul 
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noului FSE+, precum și o alocare 
suplimentară de 3 % peste măsurile din 
FEAD și încurajează statele membre să 
aloce mai mult decât sumele minime 
necesare în conformitate cu FSE+;

Or. en

Amendamentul 51
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. reamintește că crizele actuale au 
afectat grav și persoanele în vârstă și 
subliniază lipsa de reacții politice la 
impactul schimbărilor demografice din 
UE, cum ar fi lipsa de locuințe adecvate și 
la prețuri accesibile, de structuri de 
îngrijire de calitate și de servicii de 
îngrijire și asistență suficiente; subliniază 
că bugetul ar trebui să evidențieze 
importanța protejării și a promovării 
demnității persoanelor în vârstă și a 
drepturilor lor fundamentale în UE prin 
introducerea unui criteriu de 
„îmbătrânire cu demnitate” și a unei 
finanțări suficiente pentru a sprijini 
investițiile în locuințe pentru a aborda în 
mod eficient problemele din ce în ce mai 
mari reprezentate de lipsa de locuințe la 
prețuri accesibile, condițiile precare de 
locuit, excluziunea locativă și lipsa de 
adăpost;

Or. en

Amendamentul 52
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq
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Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. reiterează faptul că femeile sunt 
afectate pe scară mai largă de crizele și 
războaiele actuale din Ucraina și sunt mai 
expuse riscului de a suferi consecințele 
sociale și asupra ocupării forței de 
muncă; subliniază că obiectivul principal 
privind ocuparea forței de muncă adoptat 
la Porto poate fi atins numai prin 
adoptarea de obiective ambițioase la nivel 
național pentru includerea femeilor pe 
piața muncii, inclusiv a femeilor 
refugiate, prin crearea de stimulente, 
infrastructuri și prin eliminarea 
barierelor și a discriminărilor; solicită 
integrarea dimensiunii de gen în buget 
pentru a alinia mai bine politicile și 
activitățile care promovează participarea 
egală a femeilor pe piața muncii și pentru 
a avea sisteme cuprinzătoare de 
monitorizare și măsurare a alocărilor 
bugetare sensibile la dimensiunea de gen, 
a participării femeilor pe piața muncii, a 
accesului la locuri de muncă și a 
diferențelor în materie de pensii și de 
remunerare;

Or. en

Amendamentul 53
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește importanța rolului 
jucat de FEG, ca urmare a asistenței 
punctuale oferite de acesta lucrătorilor 
disponibilizați, menite să le permită 
lucrătorilor în cauză să găsească un alt 
loc de muncă cât mai rapid posibil în 

7. reamintește asistența punctuală 
acordată de FEG lucrătorilor 
disponibilizați ca urmare a delocalizării 
unor părți ale întreprinderii sau a 
impactului globalizării și al pieței unice; 
reamintește, cu toate acestea, că măsurile 
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cazul unor evenimente majore de 
restructurare, în special al evenimentelor 
cauzate de schimbări importante în 
relațiile comerciale ale Uniunii sau în 
structura pieței interne, de tranziția către 
o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon sau care sunt o consecință a 
digitalizării sau a automatizării; ia act de 
faptul că nivelul creditelor de angajament 
ale FEG înscrise în rezervă pentru 2023 
este stabilit la 205,3 milioane EUR 
(aproximativ +1 % față de 2022 și 
corespunzând sumei maxime din CFM);

sprijinite de FEG au doar un caracter 
paliativ; este deosebit de preocupat de 
faptul că FEG a finanțat deja măsuri de 
sprijinire a lucrătorilor disponibilizați din 
grupuri care aparțin unuia dintre cele 
mai mari fonduri de investiții în societăți 
necotate din lume și care se specializează 
în „achiziții prin împrumuturi” – o 
strategie agresivă și ostilă care 
decapitalizează și distruge întreprinderile 
achiziționate de fond; regretă că unele 
dintre disponibilizări fac parte dintr-o 
strategie ascunsă, în unele cazuri, de 
externalizare a serviciilor întreprinderii în 
cauză și, în alte cazuri, de delocalizare a 
întreprinderilor; ia act de faptul că nivelul 
creditelor de angajament ale FEG înscrise 
în rezervă pentru 2023 este stabilit la 205,3 
milioane EUR (aproximativ +1 % față de 
2022 și corespunzând sumei maxime din 
CFM);

Or. pt

Amendamentul 54
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește importanța rolului jucat 
de FEG, ca urmare a asistenței punctuale 
oferite de acesta lucrătorilor disponibilizați, 
menite să le permită lucrătorilor în cauză 
să găsească un alt loc de muncă cât mai 
rapid posibil în cazul unor evenimente 
majore de restructurare, în special al 
evenimentelor cauzate de schimbări 
importante în relațiile comerciale ale 
Uniunii sau în structura pieței interne, de 
tranziția către o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon sau care sunt o 
consecință a digitalizării sau a 
automatizării; ia act de faptul că nivelul 
creditelor de angajament ale FEG înscrise 

7. reamintește importanța rolului jucat 
de FEG, ca urmare a asistenței punctuale 
oferite de acesta lucrătorilor disponibilizați 
sau persoanelor care desfășoară o 
activitate independentă pentru a le ajuta 
să găsească noi locuri de muncă după ce 
au fost disponibilizate din cauza unor 
evenimente majore de restructurare, în 
special al evenimentelor cauzate de 
schimbări importante în relațiile 
comerciale ale Uniunii sau în structura 
pieței interne, de tranziția către o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon sau 
care sunt o consecință a digitalizării sau a 
automatizării; ia act de faptul că nivelul 
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în rezervă pentru 2023 este stabilit la 205,3 
milioane EUR (aproximativ +1 % față de 
2022 și corespunzând sumei maxime din 
CFM);

creditelor de angajament ale FEG înscrise 
în rezervă pentru 2023 este stabilit la 205,3 
milioane EUR (aproximativ +1 % față de 
2022 și corespunzând sumei maxime din 
CFM); subliniază că, chiar dacă FEG nu 
cofinanțează măsuri de protecție socială, 
cum ar fi pensiile sau indemnizațiile de 
șomaj, toate ofertele trebuie să asigure 
condiții decente de muncă și securitate 
socială pentru lucrători.

Or. en

Amendamentul 55
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoș Pîslaru, Max Orville

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește importanța rolului jucat 
de FEG, ca urmare a asistenței punctuale 
oferite de acesta lucrătorilor 
disponibilizați, menite să le permită 
lucrătorilor în cauză să găsească un alt loc 
de muncă cât mai rapid posibil în cazul 
unor evenimente majore de restructurare, 
în special al evenimentelor cauzate de 
schimbări importante în relațiile 
comerciale ale Uniunii sau în structura 
pieței interne, de tranziția către o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon sau 
care sunt o consecință a digitalizării sau a 
automatizării; ia act de faptul că nivelul 
creditelor de angajament ale FEG înscrise 
în rezervă pentru 2023 este stabilit la 205,3 
milioane EUR (aproximativ +1 % față de 
2022 și corespunzând sumei maxime din 
CFM);

7. reamintește importanța rolului jucat 
de FEG pentru a da dovadă de solidaritate 
cu lucrătorii strămutați și a le oferi 
asistență, astfel încât aceștia să găsească 
un alt loc de muncă cât mai rapid posibil în 
urma unor evenimente majore de 
restructurare, în special al evenimentelor 
cauzate de provocări legate de globalizare, 
cum ar fi schimbări în structura 
comerțului mondial, litigii comerciale, 
schimbări semnificative în relațiile 
comerciale ale Uniunii sau în structura 
pieței interne și crizele financiare sau 
economice, precum și de tranziția către o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon sau care sunt o consecință a 
digitalizării sau a automatizării; ia act de 
faptul că nivelul creditelor de angajament 
ale FEG înscrise în rezervă pentru 2023 
este stabilit la 205,3 milioane EUR 
(aproximativ +1 % față de 2022 și 
corespunzând sumei maxime din CFM);

Or. en



AM\1261800RO.docx 49/63 PE730.025v01-00

RO

Amendamentul 56
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită crearea unui program de 
promovare a campaniilor de sensibilizare 
cu privire la importanța sindicatelor, a 
sindicalizării, a negocierii și a 
contractelor colective pentru realizarea 
unei societăți mai echitabile, în special 
prin îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
a salariilor și a condițiilor de viață;

Or. pt

Amendamentul 57
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește că FTJ oferă sprijin 
teritoriilor și populației care se confruntă 
cu provocări socioeconomice și legate de 
încadrarea în muncă asociate cu procesul 
de tranziție către o economie a Uniunii 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050; ia act de faptul că, în exercițiul 2023, 
Comisia va dispune de credite în valoare de 
1 466,2 milioane EUR; subliniază faptul că 
este important să se acorde atenție 
aspectelor sociale ale tranziției, punând 
accentul, în special, pe sprijinul pentru 
persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă, inclusiv pe asistența pentru 
căutarea unui loc de muncă, perfecționarea 
și recalificarea profesională, precum și 
incluziunea activă pe piața muncii a 
persoanelor în cauză și, în același timp, pe 
investițiile în mobilitatea inteligentă și 

8. reamintește că FTJ oferă sprijin 
teritoriilor și populației care se confruntă 
cu provocări socioeconomice și legate de 
încadrarea în muncă asociate cu procesul 
de tranziție către o economie a Uniunii 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050; ia act de faptul că, în exercițiul 2023, 
Comisia va dispune de credite în valoare de 
1 466,2 milioane EUR; subliniază faptul că 
este important să se acorde atenție 
aspectelor sociale ale tranziției, punând 
accentul, în special, pe sprijinul pentru 
persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă, inclusiv pe asistența pentru 
căutarea unui loc de muncă, perfecționarea 
și recalificarea profesională, precum și 
incluziunea activă pe piața muncii a 
persoanelor în cauză și, în același timp, pe 
investițiile în mobilitatea inteligentă și 
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sustenabilă și pe alte activități în domeniul 
educației și al incluziunii sociale, inclusiv 
pe investițiile în infrastructură direcționate 
către centrele de formare și centrele de 
îngrijire a copiilor și a persoanelor în 
vârstă, creându-se totodată posibilitatea de 
a sprijini investițiile în întreprinderile mari 
din „zonele asistate” în conformitate cu 
orientările regionale privind ajutoarele de 
stat, dacă acest sprijin este necesar pentru 
crearea de locuri de muncă în teritoriile 
identificate;

sustenabilă și pe alte activități în domeniul 
educației și al incluziunii sociale, inclusiv 
pe investițiile în infrastructură socială 
direcționate către centrele de formare și 
centrele de îngrijire a copiilor și a 
persoanelor în vârstă, creându-se totodată 
posibilitatea de a sprijini investițiile în 
întreprinderile mari din „zonele asistate” în 
conformitate cu orientările regionale 
privind ajutoarele de stat, dacă acest sprijin 
este necesar pentru crearea de locuri de 
muncă în teritoriile identificate;

Or. en

Amendamentul 58
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. sprijină hotărât finanțarea pentru 
coeziune, aceasta fiind principalul 
instrument de finanțare al bugetului UE, 
care face posibilă coeziunea economică, 
socială și teritorială, și una dintre pietrele 
de temelie ale redresării; își pune în 
evidență rolul în atingerea obiectivelor 
strategice ale UE, cum ar fi ocuparea 
forței de muncă, combaterea sărăciei, 
egalitatea de gen, economia neutră din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei și inovarea, precum și rolul de 
forță motrice a unei Uniuni mai 
favorabile incluziunii și mai sustenabile; 
evidențiază faptul că politica regională 
trebuie să joace un rol-cheie în stimularea 
șanselor egale la locuri de muncă între 
bărbați și femei și în sprijinirea 
reconversiei lucrătorilor prin asigurarea 
unei formări adecvate pe tot parcursul 
vieții;

Or. en
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Amendamentul 59
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. reamintește că Fondul de ajutor 
european destinat celor mai defavorizate 
persoane (FEAD) a fost integrat în FSE+ și 
că, în 2023, cel puțin 3 % din bugetul 
FSE+ se va cheltui pentru ajutor alimentar 
și asistență materială de bază pentru 
persoanele cele mai defavorizate; salută 
evaluarea Comisiei potrivit căreia FSE+ ar 
trebui să contribuie, de asemenea, la 
eradicarea sărăciei prin sprijinirea 
sistemelor naționale relevante, iar cel puțin 
4 % din resursele sale cu gestiune partajată 
trebuie să sprijine cele mai defavorizate 
persoane, inclusiv refugiații;

9. reamintește că Declarația de la 
Porto din 7 mai 2021 a stabilit obiectivul 
de a reduce numărul persoanelor expuse 
riscului de sărăcie sau de excluziune 
socială cu cel puțin 15 milioane până în 
2030; salută faptul că Fondul de ajutor 
european destinat celor mai defavorizate 
persoane (FEAD) a fost integrat în FSE+ și 
că, în 2023, cel puțin 3 % din bugetul 
FSE+ se va cheltui pentru ajutor alimentar 
și asistență materială de bază pentru 
persoanele cele mai defavorizate; salută 
evaluarea Comisiei potrivit căreia FSE+ ar 
trebui să contribuie, de asemenea, la 
eradicarea sărăciei prin sprijinirea 
sistemelor naționale relevante, iar cel puțin 
4 % din resursele sale cu gestiune partajată 
trebuie să sprijine cele mai defavorizate 
persoane, inclusiv refugiații;

Or. en

Amendamentul 60
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoș Pîslaru, Max Orville, Abir Al-Sahlani

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită Comisia Europeană să se 
asigure că bugetul UE, inclusiv MRR, 
este incluziv din punct de vedere social și 
că genul și dizabilitățile sunt integrate în 
bugetul general pe 2023, nu în ultimul 
rând prin furnizarea unui sistem de 
monitorizare care să urmărească alocările 
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bugetare care promovează participarea 
egală și viața independentă a femeilor și a 
persoanelor cu dizabilități, în 
conformitate cu angajamentele asumate 
de UE în cadrul strategiilor europene 
privind egalitatea de gen și drepturile 
persoanelor cu handicap și al CRPD;

Or. en

Amendamentul 61
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reamintește că proiectele-pilot (PP) 
și acțiunile pregătitoare (AP) sunt 
instrumente esențiale pentru testarea unor 
noi inițiative politice în domeniul ocupării 
forței de muncă și al incluziunii sociale, 
inclusiv prin colectarea de date; 
reamintește că evaluarea lor este ancorată 
în Acordul interinstituțional și își exprimă 
convingerea că Comisia va evalua 
propunerile de PP/AP în mod imparțial, pe 
baza unei analize juridice și financiare, 
astfel încât notele acordate să reflecte 
meritul propunerilor; se așteaptă să 
primească explicații precise și detaliate cu 
privire la evaluări, împreună cu exemple 
concrete de acțiuni ale Uniunii despre care 
se consideră că „reflectă” propunerile; 
reamintește, de asemenea, că punerea în 
aplicare a PP/AP adoptate trebuie să 
rămână fidelă propunerii inițiale;

10. reamintește că proiectele-pilot (PP) 
și acțiunile pregătitoare (AP) sunt 
instrumente esențiale pentru testarea unor 
noi inițiative politice în domeniul ocupării 
forței de muncă și al incluziunii sociale, 
inclusiv prin colectarea de date; 
reamintește că evaluarea lor este ancorată 
în Acordul interinstituțional și invită din 
nou Comisia să evalueze propunerile de 
PP-AP în mod imparțial, pe baza unei 
analize juridice și financiare, astfel încât 
notele acordate să reflecte meritul 
propunerilor; își exprimă dezamăgirea cu 
privire la evaluarea deficitară și neclară a 
propunerilor pentru bugetul 2023 și 
solicită Comisiei să primească explicații 
precise și detaliate cu privire la aceste 
evaluări, împreună cu exemple concrete de 
acțiuni ale UE despre care se consideră că 
„reflectă” propunerile; reamintește, de 
asemenea, că punerea în aplicare a PP/AP 
adoptate trebuie să rămână fidelă 
propunerii adoptate;

Or. en
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Amendamentul 62
Guido Reil

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. reamintește faptul că agențiile 
joacă un rol important în furnizarea de 
cunoștințe specializate instituțiilor 
Uniunii și statelor, în special în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă și 
aspectele sociale, și că acestea trebuie să 
dispună de resursele necesare pentru a-și 
îndeplini sarcinile, aflate în proces de 
evoluție; ia act de faptul că estimările care 
vizează agențiile pentru exercițiul 2023 
sunt în conformitate cu programarea 
bugetară și că se prevede alocarea unei 
sume suplimentare de 649 592,00 EUR 
pentru Eurofound, pentru a ajuta agenția 
să facă față creșterii bruște a 
coeficientului corector în Irlanda;

11. ia act de faptul că s-a intensificat 
„crearea de agenții” în UE din 2000 și că 
există o creștere foarte mare a numărului 
de agenții; constată că, în perioada 2000-
2013, personalul agențiilor a crescut de 
patru ori, iar contribuțiile de la bugetul 
Uniunii au crescut de opt ori; subliniază 
că acest lucru este cu siguranță valabil în 
sectorul social și în cel al ocupării forței 
de muncă; ia act de faptul că o serie de 
agenții și organisme sociale și de ocupare 
a forței de muncă funcționează în paralel 
și că atribuțiile și competențele lor se 
suprapun; consideră că este necesară o 
dezbatere fundamentală privind valoarea 
adăugată a agențiilor în domeniul social 
și al ocupării forței de muncă;

Or. de

Amendamentul 63
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. reamintește faptul că agențiile joacă 
un rol important în furnizarea de cunoștințe 
specializate instituțiilor Uniunii și statelor, 
în special în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă și aspectele sociale, și că 
acestea trebuie să dispună de resursele 
necesare pentru a-și îndeplini sarcinile, 
aflate în proces de evoluție; ia act de faptul 
că estimările care vizează agențiile pentru 
exercițiul 2023 sunt în conformitate cu 

11. reamintește faptul că agențiile 
Uniunii joacă un rol important în 
furnizarea de cunoștințe specializate 
instituțiilor Uniunii și statelor, în special în 
ceea ce privește ocuparea forței de muncă 
și aspectele sociale, și că acestea trebuie să 
dispună de resursele necesare pentru a-și 
îndeplini sarcinile, aflate în proces de 
evoluție; ia act de faptul că estimările care 
vizează agențiile pentru exercițiul 2023 
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programarea bugetară și că se prevede 
alocarea unei sume suplimentare de 
649 592,00 EUR pentru Eurofound, pentru 
a ajuta agenția să facă față creșterii 
bruște a coeficientului corector în Irlanda;

sunt în conformitate cu programarea 
bugetară; salută faptul că creșterea 
abruptă a coeficientului corector irlandez 
pentru Eurofound este compensată cel 
puțin parțial; reamintește necesitatea de a 
asigura o alocare adecvată a fondurilor 
pentru Autoritatea Europeană a Muncii, 
care este esențială pentru a asigura 
stabilitatea și îndeplinirea deplină a 
mandatului său, inclusiv prin asigurarea 
unui personal adecvat și pentru a atrage 
candidații cei mai calificați pentru 
posturi, precum și de a transforma 
posturile END, care reprezintă în prezent 
aproape jumătate din personalul ELA în 
posturi de agenți temporari permanenți, 
fără a crește numărul total de posturi, 
pentru a îmbunătăți atractivitatea 
condițiilor de muncă și a asigura 
mobilitatea echitabilă a forței de muncă 
în cadrul Uniunii; recunoaște că ELA ar 
trebui să dispună de resursele necesare 
pentru a sprijini și a consolida capacitatea 
inspectoratelor și autorităților naționale 
de muncă, precum și a partenerilor 
sociali, pentru a contribui la mobilitatea 
echitabilă a forței de muncă și pentru a 
combate frauda și abuzurile 
transfrontaliere; subliniază că ELA ar 
trebui să asigure o implicare adecvată a 
partenerilor sociali, inclusiv proceduri 
prin care partenerii sociali să prezinte 
cazuri Autorității Europene a Muncii și 
garanții privind monitorizarea lor 
efectivă;

Or. en

Amendamentul 64
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoș Pîslaru, Max Orville

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. reamintește faptul că agențiile joacă 11. reamintește faptul că agențiile joacă 
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un rol important în furnizarea de cunoștințe 
specializate instituțiilor Uniunii și statelor, 
în special în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă și aspectele sociale, și că 
acestea trebuie să dispună de resursele 
necesare pentru a-și îndeplini sarcinile, 
aflate în proces de evoluție; ia act de faptul 
că estimările care vizează agențiile pentru 
exercițiul 2023 sunt în conformitate cu 
programarea bugetară și că se prevede 
alocarea unei sume suplimentare de 
649 592,00 EUR pentru Eurofound, pentru 
a ajuta agenția să facă față creșterii bruște a 
coeficientului corector în Irlanda;

un rol important în furnizarea de cunoștințe 
specializate instituțiilor Uniunii și statelor, 
în special în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă și aspectele sociale, și că 
acestea trebuie să dispună de resursele 
necesare pentru a-și îndeplini sarcinile, 
aflate în proces de evoluție; ia act de faptul 
că estimările bugetare care vizează 
agențiile pentru exercițiul 2023 sunt în 
conformitate cu programarea bugetară și că 
se prevede alocarea unei sume 
suplimentare de 649 592,00 EUR pentru 
Eurofound, pentru a ajuta agenția să facă 
față creșterii bruște a coeficientului 
corector în Irlanda;

Or. en

Amendamentul 65
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. regretă reducerea alocării pentru 
linia bugetară 07 20 04 06 (Competențe 
specifice în domeniul politicii sociale, 
inclusiv dialogul social); reamintește că 
dialogul social puternic este o 
caracteristică esențială a modelului social 
european și a angajamentului Uniunii 
Europene de a promova rolul partenerilor 
sociali și de a facilita dialogul social, în 
conformitate cu articolul 152 din TFUE; 
subliniază că este necesar să se asigure 
un sprijin adecvat pentru dialogul social, 
să se dezvolte și să se îmbunătățească 
capacitatea partenerilor sociali și să se 
majoreze alocarea pentru această linie 
bugetară, precum și să se garanteze un 
sprijin adecvat pentru măsurile de 
informare și formare pentru organizațiile 
lucrătorilor, ținând seama, de asemenea, 
de impactul inflației asupra cheltuielilor 
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cu personalul din bugetele institutelor 
sindicale;

Or. en

Amendamentul 66
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. consideră că este esențial să se 
protejeze și să se promoveze principiul 
multilingvismului, care promovează 
calitatea participării democratice și 
transparența; solicită, în acest sens, o 
majorare adecvată a finanțării pentru 
serviciile de interpretare și traducere ale 
instituțiilor europene, inclusiv ale 
Parlamentului European și ale Comisiei 
Europene, care ar trebui să garanteze 
internalizarea maximă a lucrătorilor care 
furnizează astfel de servicii, precum și 
sănătatea și siguranța la locul de muncă a 
lucrătorilor respectivi;

Or. pt

Amendamentul 67
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 11 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. solicită garantarea unor condiții 
de muncă decente și a unei remunerații 
echitabile pentru personalul din creșe, din 
curățenie și din catering din instituțiile 
europene, inclusiv din Parlamentul 
European; îndeamnă, în acest sens, la 
internalizarea acestor servicii și a 
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lucrătorilor lor;

Or. pt

Amendamentul 68
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 11 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11c. consideră că ar trebui să li se 
refuze accesul la fonduri care provin din 
bugetul UE întreprinderilor care nu 
respectă cele mai înalte standarde sociale 
și de muncă și drepturile omului, în 
special întreprinderilor al căror model de 
organizare a muncii se bazează pe 
raporturi de muncă precare sau care își 
încetează activitatea și concediază 
lucrători fără motive evidente; consideră, 
de asemenea, că grupurilor de societăți 
stabilite în paradisuri fiscale și care 
contribuie în mod activ la mecanismele de 
evitare a obligațiilor fiscale și de evaziune 
fiscală și la spălarea de bani ar trebui să li 
se refuze accesul;

Or. pt

Amendamentul 69
Guido Reil

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. reamintește importanța definirii 
priorităților și a responsabilității în 
procesul de stabilire a bugetului; subliniază 
importanța unei flexibilități sporite și a 
unor resurse suficiente pentru a răspunde 
crizelor majore și implicațiilor lor sociale 

12. reamintește importanța definirii 
priorităților și a responsabilității în 
procesul de stabilire a bugetului; subliniază 
importanța unei flexibilități sporite și a 
unor resurse suficiente pentru a răspunde 
crizelor majore și implicațiilor lor sociale 
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și de pe piața muncii, reamintind, în 
același timp, că inflația exercită o 
presiune puternică asupra plafoanelor din 
CFM, fără a lăsa nicio marjă disponibilă 
pentru a face față celor mai mari 
provocări din cadrul procedurii bugetare 
anuale; invită Comisia să efectueze o 
analiză aprofundată a diferitelor 
implicații ale provocărilor actuale pentru 
întregul CFM 2021-2027, în vederea 
efectuării unei revizuiri urgente a 
actualului CFM.

și de pe piața muncii.

Or. de

Amendamentul 70
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Aurore 
Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. reamintește importanța definirii 
priorităților și a responsabilității în 
procesul de stabilire a bugetului; subliniază 
importanța unei flexibilități sporite și a 
unor resurse suficiente pentru a răspunde 
crizelor majore și implicațiilor lor sociale 
și de pe piața muncii, reamintind, în același 
timp, că inflația exercită o presiune 
puternică asupra plafoanelor din CFM, fără 
a lăsa nicio marjă disponibilă pentru a face 
față celor mai mari provocări din cadrul 
procedurii bugetare anuale; invită Comisia 
să efectueze o analiză aprofundată a 
diferitelor implicații ale provocărilor 
actuale pentru întregul CFM 2021-2027, în 
vederea efectuării unei revizuiri urgente a 
actualului CFM.

12. reamintește importanța definirii 
priorităților și a responsabilității în 
procesul de stabilire a bugetului; 
subliniază că flexibilitatea disponibilă în 
actualul cadru financiar multianual 
(CFM) 2021-2027 nu este suficientă 
pentru a acoperi pe deplin nevoile 
financiare generate de războiul din 
Ucraina și de pandemia de COVID-19; 
reamintește că aceste instrumente nu au 
fost nici concepute, nici dimensionate 
pentru a rezolva noile probleme și 
viitoarele situații de criză și a menține 
simultan nivelul de investiții în 
programele și politicile UE, inclusiv în 
priorități importante precum tranziția 
justă, verde și digitală; subliniază 
importanța unei flexibilități sporite și a 
unor resurse suficiente pentru a răspunde 
crizelor majore și implicațiilor lor sociale 
și de pe piața muncii, reamintind, în același 
timp, că inflația exercită o presiune 
puternică asupra plafoanelor din CFM, fără 
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a lăsa nicio marjă disponibilă pentru a face 
față celor mai mari provocări din cadrul 
procedurii bugetare anuale; invită Comisia 
să efectueze o analiză aprofundată a 
diferitelor implicații ale provocărilor 
actuale pentru întregul CFM 2021-2027, și 
să efectueze o revizuire urgentă și 
cuprinzătoare a actualului CFM cât mai 
curând posibil și nu mai târziu de primul 
trimestru al anului 2023, pentru a asigura 
nevoi suplimentare de flexibilitate în 
bugetul UE, inclusiv utilizarea deplină a 
dezangajărilor, pentru a răspunde unor 
nevoi neprevăzute și urgente; se așteaptă 
ca o astfel de viziune să țină seama de 
implicațiile pe termen lung ale războiului 
din Ucraina și de măsurile de urgență 
aplicate;

Or. en

Amendamentul 71
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. reamintește că, în prezent, singura 
metodologie de urmărire este 
Regulamentul delegat (UE) 2021/2105 al 
Comisiei, care definește metodologia de 
raportare a cheltuielilor sociale, însă 
aceasta nu poate fi considerată ca 
integrând pilonul social în MRR, 
deoarece este mai degrabă o raportare a 
cheltuielilor din cadrul MRR utilizând 
macrocategorii care nu pot fi legate de 
niciun obiectiv social; invită Comisia să 
introducă în viitorul CFM o metodologie 
pentru integrarea socială a programului 
de cheltuieli privind obiectivele sociale; o 
astfel de metodologie ar trebui să fie un 
sistem de monitorizare a modului în care 
acțiunile specifice contribuie la o anumită 
prioritate de politică și să ofere 
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posibilitatea de a contabiliza și de a 
agrega cheltuielile la nivelul bugetului 
UE și de a monitoriza progresele 
înregistrate.

Or. en

Amendamentul 72
Eugen Tomac

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. subliniază rolul important al 
liniilor bugetare disponibile pentru a oferi 
sprijin financiar în domeniile politicii 
sociale, inclusiv dialogul social, pentru a 
menține, dezvolta și îmbunătăți 
capacitatea partenerilor sociali naționali; 
este preocupat de dificultățile semnalate 
de unii parteneri sociali și comitete 
europene de întreprindere în ceea ce 
privește accesul la sprijinul financiar 
oferit de Comisia Europeană și subliniază 
nevoia urgentă de a facilita procedura de 
depunere a cererilor și de a reduce toate 
sarcinile administrative legate de accesul 
la finanțarea UE;

Or. en

Amendamentul 73
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 12 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12b. salută clasificarea integrării 
dimensiunii de gen în buget efectuată de 
Comisie și exprimă necesitatea de a lucra 
în continuare la analiza programelor 0*, 
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precum și la metodologia de urmărire a 
punerii în aplicare a celui de-al treilea 
plan de acțiune pentru egalitatea de gen; 
reamintește că femeile au fost afectate 
negativ în mod deosebit de criza 
economică și socială provocată de 
pandemia de COVID-19, inclusiv 
creșterea cazurilor de violență bazată pe 
gen; solicită, în acest sens, finanțare 
sporită pentru programul Daphne; 
evidențiază că integrarea perspectivei de 
gen și a egalității de gen reprezintă un 
element esențial pentru a-i permite 
Europei să-și atingă pe deplin potențialul; 
subliniază rolul important jucat de EIGE 
și necesitatea de a asigura o finanțare și 
personal adecvate pentru sarcinile sale.

Or. en

Amendamentul 74
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 12 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12c. solicită integrarea dimensiunii de 
gen în buget prin atribuirea de alocări 
bugetare ținând cont de o evaluare 
receptivă la dimensiunea de gen a 
perioadei bugetare anterioare și 
asigurând o participare egală la procesul 
bugetar; subliniază că integrarea 
dimensiunii de gen în buget necesită, de 
asemenea, legarea bugetului de 
obiectivele privind egalitatea de gen 
definite în fiecare domeniu de politică, 
urmărirea cheltuielilor privind egalitatea 
de gen și asigurarea unei revizuiri 
sensibile la dimensiunea de gen a 
programelor și a cheltuielilor pentru 
ajustarea acestora în perioada următoare;

Or. en
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Amendamentul 75
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 12 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12d. regretă reducerea alocării pentru 
linia bugetară 07 20 04 06 (Competențe 
specifice în domeniul politicii sociale, 
inclusiv dialogul social); reamintește că 
dialogul social puternic este o 
caracteristică esențială a modelului social 
european și a angajamentului Uniunii 
Europene de a promova rolul partenerilor 
sociali și de a facilita dialogul social, în 
conformitate cu articolul 152 din TFUE; 
subliniază necesitatea de a asigura un 
sprijin adecvat pentru dialogul social și de 
a dezvolta și îmbunătăți capacitatea 
partenerilor sociali și de a majora 
alocarea pentru această linie bugetară;

Or. en

Amendamentul 76
Terry Reintke

Proiect de aviz
Punctul 12 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12e. reamintește necesitatea de a 
asigura o alocare adecvată pentru 
Autoritatea Europeană a Muncii, care ar 
trebui să dispună de resursele financiare 
și umane necesare pentru a sprijini și a 
consolida capacitatea inspectoratelor și 
autorităților naționale de muncă, precum 
și a partenerilor sociali, pentru a 
contribui la mobilitatea echitabilă a forței 
de muncă și pentru a combate frauda și 
abuzurile transfrontaliere;
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