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Amendamentul 23 

Sophia in ‘t Veld 
în numele Grupului ALDE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 6 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

6. așteaptă de la Comisie să prezinte o 
propunere pentru următoarea etapă a 

Strategiei Europa 2020 pentru creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă 

care să abordeze marile provocări și șanse 
care ne așteaptă, în special tranziția 
energetică, revoluția digitală și pregătirea 

europenilor pentru aceste schimbări; 
consideră că această strategie ar trebui să 
combine reformele relevante cu inițiative 
privind investiții majore, plecând de la 
uniunea energetică a cărei realizare a 

început deja și de la piața unică digitală, 
precum și cu o inițiativă nouă privind 
investițiile în domeniul social și în 
recalificare; consideră că strategia ar trebui 
susținută prin folosirea deplină a Fondului 

european pentru investiții strategice și a 
CFM 2014-2020 revizuit; consideră că 
toate statele membre ar trebui să aibă 

condițiile necesare pentru a pune în 
aplicare această strategie și că uniunea 

economică și monetară ar trebui finalizată 
pentru a stimula convergența în această 
direcție; consideră că și parteneriatele 

strategice externe ale UE ar trebui să ofere 
ocazii noi pentru asigurarea succesului 

acestei strategii; 

6. așteaptă de la Comisie să prezinte o 
propunere pentru următoarea etapă a 

Strategiei Europa 2020 pentru creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă 

care să abordeze marile provocări și șanse 
care ne așteaptă, în special tranziția 
energetică, revoluția digitală și pregătirea 

europenilor pentru aceste schimbări; 
consideră că această strategie ar trebui să 
combine reformele relevante cu inițiative 
de investiții, plecând de la uniunea 
energetică a cărei realizare a început deja și 

de la piața unică digitală; consideră că 
strategia ar trebui susținută prin folosirea 
deplină a Fondului european pentru 

investiții strategice și a CFM 2014-2020 
revizuit; consideră că toate statele membre 

ar trebui să aibă condițiile necesare pentru 
a pune în aplicare această strategie și că 
uniunea economică și monetară ar trebui 

finalizată pentru a stimula convergența în 
această direcție; consideră că și 

parteneriatele strategice externe ale UE ar 
trebui să ofere ocazii noi pentru asigurarea 
succesului acestei strategii; 
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Amendamentul 24 

Sophia in ‘t Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 7 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

7. îndeamnă Comisia să prezinte o soluție 

solidă pentru problemele de natură socială 
ale UE, în special pentru șomaj, 

discrepanțele în privința competențelor, 
diferențele sociale și excluziunea, precum 
și riscurile de dumping social și exod de 
creiere; consideră că astfel este nevoie de 
redresare economică și de investiții care să 
stimuleze crearea de locuri de muncă de 
calitate, de investiții sociale concentrate pe 
competențe, servicii de îngrijire a copiilor 
și alte servicii sociale și pe economia 
socială; consideră că este nevoie și de o 
convergență sporită pentru a asigura 
respectarea în întreaga Uniune a unui set 
de standarde sociale fundamentale; 
consideră că, în acest context, mobilitatea 
echitabilă a forței de muncă ar trebui 
promovată ca libertate fundamentală pe 

piața unică; este de părere că trebuie luate 
imediat măsuri concrete către obținerea 

ratingului social AAA promis; invită 
Comisia să promoveze implicarea mai 
puternică în acest sens a partenerilor 
sociali de la nivel european și național; 

7. îndeamnă Comisia să prezinte o soluție 

solidă pentru problemele de natură socială 
ale UE, în special pentru șomaj, 

discrepanțele în privința competențelor, 
inegalitățile și excluziunea; consideră că 
astfel este nevoie de redresare economică 

și de investiții care să stimuleze crearea de 
locuri de muncă și de investiții concentrate 
pe competențe și care să combine viața 
profesională cu cea de familie; consideră 
că, în acest context, mobilitatea echitabilă a 

forței de muncă ar trebui promovată ca 
libertate fundamentală pe piața unică; este 
de părere că trebuie luate imediat măsuri 

concrete către obținerea ratingului social 
AAA promis;  

Or. en 
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Amendamentul 25 

Sophia in ‘t Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 11 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

11. este încredințat că elaborarea unei 
politici fiscale echilibrate și echitabile 
trebuie privită ca o parte integrantă a 

reformelor structurale din statele membre, 
dacă e cazul, și că politica fiscală și politica 
în domeniul concurenței ar trebui 

considerate drept cele două fețe ale 
aceleiași monede, în beneficiul tuturor 
consumatorilor și cetățenilor din UE, în 
perspectiva unei contribuții suplimentare la 
crearea de locuri de muncă; sprijină 

transferul sarcinii fiscale de la muncă la 
alte forme de impozitare sustenabilă; 

11. este încredințat că revizuirea politicii 
fiscale trebuie privită ca o parte integrantă 
a reformelor structurale din statele 

membre, dacă e cazul, și că politica fiscală 
și politica în domeniul concurenței ar 
trebui considerate drept cele două fețe ale 

aceleiași monede pe piața internă, în 
beneficiul tuturor consumatorilor și 
cetățenilor din UE, în perspectiva unei 
contribuții suplimentare la crearea de locuri 
de muncă; sprijină transferul sarcinii 

fiscale de la muncă la alte forme de 
impozitare sustenabilă; 

Or. en 
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Amendamentul 26 

Sophia in ‘t Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 16 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

16. invită Comisia, precum și toate părțile 

interesate, să analizeze toate opțiunile 
pentru consolidarea UEM și pentru a o face 

mai rezistentă și mai favorabilă creșterii, 
ocupării forței de muncă și stabilității, cu o 
dimensiune socială care să aibă ca scop 

protejarea economiei de piață sociale a UE 
și respectarea dreptului la negocieri 
colective, în cadrul căreia s-ar asigura 
coordonarea politicilor sociale ale statelor 
membre, inclusiv stabilirea unui 
mecanism privind salariul sau venitul 
minim care să corespundă fiecărui stat 
membru și să fie decis de fiecare stat 
membru și care să susțină combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale, 
reintegrarea lucrătorilor pe piața muncii, 
precum și mobilitatea și flexibilitatea 
voluntare la nivel de profesii și de state 
membre; 

16. invită Comisia, precum și toate părțile 

interesate, să analizeze toate opțiunile 
pentru consolidarea UEM și pentru a o face 

mai rezistentă și mai favorabilă creșterii, 
ocupării forței de muncă și stabilității, cu o 
dimensiune socială care să aibă ca scop 

protejarea economiei de piață sociale a UE 
și respectarea dreptului la negocieri 
colective; 

Or. en 
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Amendamentul 27 

Sophia in ‘t Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 20 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

20. își exprimă profunda îngrijorare cu 

privire la evoluțiile recente din Marea 
Mediterană și de pe ruta Balcanilor de 

Vest, locuri în care un număr record de 
migranți neregulamentari au trecut 
granițele UE, reprezentând o provocare 

fără precedent pentru Europa și statele sale 
membre ce impune o reacție europeană 
comună și fermă; își exprimă susținerea 
pentru măsurile prezentate de Comisie și 
solicită adoptarea și aplicarea rapidă a 

acestora de către statele membre; 
subliniază că ar trebui pus un accent sporit 
pe inițiativele deja lansate de Comisie, în 

special pe propunerile privind relocarea și 
reinstalarea, deoarece mecanismul de 

relocare de urgență lansat în interesul 
Italiei și al Greciei nu constituie o soluție 
pentru provocarea pe termen lung 

reprezentată de presiunea provenind de la 
cererile de azil, ci, mai degrabă, un test în 

ceea ce privește viitoarea propunere 
legislativă privind introducerea unui 
mecanism de relocare permanent ce 

urmează a fi folosit în situații de aflux 
masiv; îndeamnă Comisia să activeze 

mecanismul necesar, care a fost elaborat în 
mod special pentru situații de aflux masiv; 

20. își exprimă profunda îngrijorare cu 

privire la evoluțiile recente din Marea 
Mediterană și de pe ruta Balcanilor de 

Vest, locuri în care un număr record de 
migranți au trecut granițele UE, 
reprezentând o provocare fără precedent 

pentru Europa și statele sale membre ce 
impune o reacție europeană comună și 
fermă; își exprimă susținerea pentru 
măsurile prezentate de Comisie și solicită 
adoptarea și aplicarea rapidă a acestora de 

către statele membre; subliniază că ar 
trebui pus un accent sporit pe inițiativele 
deja lansate de Comisie, în special pe 

propunerile privind transferul și relocarea, 
deoarece mecanismul de transfer de 
urgență lansat în interesul Italiei și al 
Greciei nu constituie o soluție pentru 
provocarea pe termen lung reprezentată de 

presiunea provenind de la cererile de azil, 
ci, mai degrabă, un test în ceea ce privește 

viitoarea propunere legislativă privind 
introducerea unui mecanism permanent de 
transfer ce urmează a fi folosit în situații 

de aflux masiv; îndeamnă Comisia să 
activeze mecanismul de protecție 
temporară necesar, care a fost elaborat în 
mod special pentru situații de aflux masiv; 
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subliniază, totodată, că este necesar să se 
accelereze procesarea cererilor de azil și 
întoarcerea persoanelor ale căror cereri au 

fost refuzate; își exprimă susținerea pentru 
abordarea de tip „focar”, anunțată în 

Agenda privind migrația, ce are scopul de a 
consolida ajutorul operațional la sosirea 
inițială a solicitanților, inclusiv pentru 

înregistrarea și procesarea inițială a 
cererilor, inclusiv pentru cei care nu au 
nevoie de protecție; respinge orice măsură 

care reintroduce, de facto, controalele la 
frontieră, periclitând spațiul Schengen; 

subliniază, totodată, că este necesar să se 
accelereze procesarea cererilor de azil și 
întoarcerea persoanelor ale căror cereri au 

fost refuzate; își exprimă susținerea pentru 
abordarea de tip „focar”, anunțată în 

Agenda privind migrația, ce are scopul de a 
consolida ajutorul operațional la sosirea 
inițială a solicitanților, inclusiv pentru 

înregistrarea și procesarea inițială a 
cererilor, inclusiv pentru cei care nu au 
nevoie de protecție; respinge orice măsură 

care reintroduce, de facto, controalele la 
frontieră, periclitând spațiul Schengen; 

Or. en 
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Amendamentul 28 

Sophia in ‘t Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 29 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

29. invită Comisia să prezinte o propunere 

pentru următoarea etapă a Strategiei 
Europa 2020, care să răspundă provocărilor 

privind concurența mondială, tranziția 
energetică, revoluția digitală și tendințele 
demografice; consideră că această 

propunere ar trebui să combine modificări 
structurale cu inițiative de investiții extinse 
care să se bazeze pe instrumentele 
existente (bugetul UE, FEIS); 

29. invită Comisia să prezinte o propunere 

pentru următoarea etapă a Strategiei 
Europa 2020, care să răspundă provocărilor 

privind concurența mondială, tranziția 
energetică, revoluția digitală și tendințele 
demografice; consideră că această 

propunere ar trebui să combine modificări 
structurale cu inițiative de investiții care să 
se bazeze pe instrumentele existente; 

Or. en 
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Amendamentul 29 

Sophia in ‘t Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 35 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

35. îndeamnă Comisia să finalizeze și să 

prezinte pachetul privind mobilitatea forței 
de muncă până la finalul anului, abordând, 
de asemenea, efectele negative ale 
mobilității forței de muncă; solicită 
efectuarea de inspecții transfrontaliere 

ferme la locul de muncă, în vederea 
combaterii abuzului; consideră că 
mobilitatea în cadrul Europei constituie un 
drept fundamental; de asemenea, invită 
Comisia să adopte măsuri pentru 
promovarea integrării lucrătorilor 
europeni și a capacității de inserție 
profesională a acestora; reamintește 

Comisiei de angajamentul său referitor la 
Directiva privind detașarea lucrătorilor în 

cadrul prestării de servicii; 

35. îndeamnă Comisia să finalizeze și să 

prezinte pachetul privind mobilitatea forței 
de muncă până la finalul anului; solicită 

efectuarea de inspecții transfrontaliere 
ferme la locul de muncă, în vederea 
combaterii abuzului; consideră că 

mobilitatea în cadrul Europei constituie un 
drept fundamental; reamintește Comisiei 
de angajamentul său referitor la Directiva 
privind detașarea lucrătorilor în cadrul 
prestării de servicii; 

Or. en 



 

AM\1072793RO.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 
 PE559.026v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 
15.9.2015  B8-0656/2015 }  
 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  
 B8-0663/2015 } RC1/Am. 30 

Amendamentul 30 

Sophia in ‘t Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 36 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

36. cere acțiuni concrete pentru eliminarea 

discriminării persistente de pe piața 
muncii, în special cu privire la lucrătorii în 

vârstă, șomerii pe termen lung, femei, 
lucrătorii cu dizabilități și tineri; 
reamintește că este nevoie ca problema 

șomajului pe termen lung să se soluționeze 
nu numai prin intermediul educației și al 
formării, ci și prin incluziunea pe piețele 
forței de muncă, o mai bună consiliere și 
un sprijin sporit pentru persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă, subvenții care 
vizează încadrarea în muncă și beneficii 
condiționate de exercitarea unei activități; 

36. cere acțiuni concrete pentru eliminarea 

discriminării persistente de pe piața 
muncii, în special cu privire la lucrătorii în 

vârstă, șomerii pe termen lung, imigranți, 
minorități, femei, lucrătorii cu dizabilități 
și tineri; reamintește că este nevoie ca 

problema șomajului pe termen lung să se 
soluționeze nu numai prin intermediul 
educației și al formării, ci și prin 
incluziunea pe piețele forței de muncă, o 
mai bună consiliere și un sprijin sporit 

pentru persoanele aflate în căutarea unui 
loc de muncă, subvenții care vizează 
încadrarea în muncă și beneficii 

condiționate de exercitarea unei activități; 

Or. en 
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Amendamentul 31 

Sophia in ‘t Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 46 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

46. salută publicarea unui nou pachet 

privind politica fiscală și solicită Comisiei 
să dea dovadă de ambiție în ceea ce 

privește asigurarea unui sistem fiscal 
echitabil, bazat pe principiul conform 
căruia impozitele trebuie plătite în țara în 

care se generează profit, evitând 
denaturarea pieței interne și concurența 
neloială; 

46. salută publicarea unui nou pachet 

privind politica fiscală și solicită Comisiei 
să dea dovadă de ambiție în ceea ce 

privește asigurarea unui sistem fiscal bazat 
pe principiul conform căruia impozitele 
trebuie plătite în țara în care se generează 

profit, evitând denaturarea pieței interne și 
concurența neloială; 

Or. en 
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Amendamentul 32 

Sophia in ‘t Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 79 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  79a. invită Comisia să prezinte propuneri 
privind o procedură europeană de 
insolvență care să vizeze statele, cu scopul 
de a garanta disciplina pe piață, și privind 
introducerea unei limite de expunere și a 
unor ponderări de risc pentru datoria 
suverană, deoarece aceasta nu mai poate 
fi considerată lipsită de risc; 

Or. en 
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Amendamentul 33 

Sophia in ‘t Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 86 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

86. subliniază că multilateralismul trebuie 
să rămână un obiectiv esențial al politicii 
comerciale a UE și solicită Comisiei să 

întreprindă cele necesare pentru a se ajunge 
la un acord la cea de-a 10-a reuniune 
ministerială a OMC de la Nairobi din 

decembrie 2015; 

86. subliniază că un acord în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC) rămâne un obiectiv esențial al 
politicii comerciale a UE și solicită 
Comisiei să întreprindă cele necesare 
pentru a se ajunge la un acord la cea de-a 

10-a reuniune ministerială a OMC de la 
Nairobi din decembrie 2015; invită 
Comisia să finalizeze negocierile 
multilaterale în curs pentru Acordul 
privind comerțul cu servicii (TiSA), 
Acordul privind tehnologia informației și 
Acordul privind bunurile ecologice, care, 
dacă sunt finalizate cu succes, vor 
constitui etape necesare pentru a da un 
nou impuls eforturilor de liberalizare a 
comerțului care sunt depuse în prezent în 
cadrul OMC; 

Or. en 
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Amendamentul 34 

Sophia in ‘t Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 89 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

89. salută adoptarea Agendei europene 

privind securitatea pentru perioada 2015-
2020 și prioritățile stabilite în domeniul 

luptei contra terorismului, crimei 
organizate transfrontaliere și al 
criminalității cibernetice și sprijină pe 

deplin angajarea Comisiei în Strategia de 
securitate internă, pentru a contribui la 
soluționarea amenințărilor la adresa 
securității interne a statelor membre legate 
de combatanții străini și terorism; 

subliniază că UE trebuie să facă față unei 
amenințări tot mai mari de terorism intern 
din partea unor „combatanți străini”, și 

anume persoane care se deplasează într-o 
altă țară decât cea ai căror resortisanți sunt 

sau unde își au reședința cu scopul de a 
comite, a plănui sau a pregăti acte teroriste 
sau de a fi instruite sau a fi instructori în 

cadrul unor antrenamente teroriste, inclusiv 
în legătură cu conflicte armate; este de 

acord că prevenirea radicalizării ar trebui 
să fie o prioritate pentru UE; regretă lipsa 
de măsuri mai concrete în Agendă; 

89. salută adoptarea Agendei europene 

privind securitatea pentru perioada 2015-
2020 și prioritățile stabilite în domeniul 

luptei contra terorismului, crimei 
organizate transfrontaliere și al 
criminalității cibernetice și sprijină pe 

deplin angajarea Comisiei în Strategia de 
securitate internă, pentru a contribui la 
soluționarea amenințărilor la adresa 
securității interne a statelor membre legate 
de combatanții străini și terorism; 

subliniază că UE trebuie să facă față unei 
amenințări tot mai mari de terorism intern 
din partea unor „combatanți străini”, și 

anume persoane care se deplasează într-o 
altă țară decât cea ai căror resortisanți sunt 

sau unde își au reședința cu scopul de a 
comite, a plănui sau a pregăti acte teroriste 
sau de a fi instruite sau a fi instructori în 

cadrul unor antrenamente teroriste, inclusiv 
în legătură cu conflicte armate; este de 

acord că prevenirea extremismului violent 
ar trebui să fie o prioritate pentru UE;  
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Amendamentul 35 

Sophia in ‘t Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 118 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  118a. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate deblocării procesului de 
revizuire a regulamentului privind 
accesul la documente și să dea curs 
recomandărilor Parlamentului din 
rezoluțiile sale succesive privind 
transparența și accesul la documente; 

Or. en 
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Amendamentul 36 

Sophia in ‘t Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 120 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  120a. invită Comisia să colaboreze cu 
Parlamentul pentru a elabora un 
mecanism de monitorizare și asigurare a 
respectării drepturilor fundamentale, a 
statului de drept și a guvernanței 
democratice, după modelul care urmează 
a fi stabilit în viitorul raport din proprie 
inițiativă cu caracter legislativ al 
Parlamentului; 

Or. en 

 
 


