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Amendamentul 1
Anna Záborská

Proiect de aviz
Referire (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere rezoluţia sa din 13 
octombrie 2005 privind femeile şi 
pauperitatea în Uniunea Europeană1;

Or. fr

Amendamentul 2
Anna Záborská

Proiect de aviz
Referire (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere rezoluţia sa din [...] 
februarie 2009 privind nediscriminarea în 
funcţie de gen şi solidaritatea dintre 
generaţii2;

Or. fr

Amendamentul 3
Gabriela Creţu

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât articolul 2 din TEC stipulează 
în mod explicit că solidaritatea şi 

                                               
1 JO C 233 E, 28.9.2006, p. 130.
2 Texte adoptate la această dată, P6_TA(2009)[...].
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egalitatea dintre bărbaţi şi femei se
numără printre valorile fundamentale ale 
Uniunii Europene, iar Comisia şi statele 
membre sunt răspunzătoare în ceea ce 
priveşte respectarea drepturilor femeii şi 
participarea la viaţa economică şi socială 
a tuturor membrilor societăţii;

Or. en

Amendamentul 4
Gabriela Creţu

Proiect de aviz
Considerentul B (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât pauperitatea este o încălcare a 
drepturilor omului şi combaterea ei 
trebuie să constituie o prioritate, 
îndeosebi în cazul femeilor, care sunt mai 
expuse la sărăcie decât bărbaţii din cauza 
dependenţei lor economice (multe dintre 
ele lucrează în familie, fără să fie plătite), 
a diferenţelor de salarizare în funcţie de 
gen care persistă pe piaţa muncii, precum 
şi a faptului că alcătuiesc marea 
majoritate a părinţilor unici şi a 
persoanelor în etate;

Or. en

Amendamentul 5
Gabriela Creţu

Proiect de aviz
Considerentul C (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât o investiţie în materie de 
egalitate între genuri implică efortul de a 
scoate din sărăcie femeile paupere, 
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reducând astfel riscul de perpetuare a 
pauperităţii la generaţiile următoare;

Or. en

Amendamentul 6
Gabriela Creţu

Proiect de aviz
Considerentul D (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât undele domenii importante, ca 
mobilitatea forţei de muncă, mobilitatea 
în domeniul cunoaşterii şi în cel al 
îngrijirii sănătăţii afectează în mod diferit 
viaţa femeilor şi a bărbaţilor;

Or. en

Amendamentul 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de prezentarea agendei sociale 
reînnoite de către Comisie, care permite 
realizarea de noi progrese şi care creează 
cadrul pentru o abordare mai focalizată şi 
integrată a politicilor sociale, mobilizând 
domeniul ocupării forţei de muncă, al 
egalităţii de şanse, al educaţiei şi al 
societăţii informaţiei, şi speră că aceasta va 
contribui la promovarea egalităţii între 
sexe, la crearea mai multor locuri de 
muncă şi de mai bună calitate, precum şi la 
sporirea eforturilor de combatere a sărăciei, 
discriminării şi excluziunii sociale;

1. ia act de prezentarea agendei sociale 
reînnoite de către Comisie, care permite 
realizarea de noi progrese şi care creează 
cadrul pentru o abordare mai focalizată şi 
integrată a politicilor sociale, mobilizând 
domeniul ocupării forţei de muncă, al 
egalităţii de şanse, al educaţiei şi al 
societăţii informaţiei, şi speră că aceasta va 
contribui la promovarea egalităţii între 
bărbaţi şi femei, la crearea mai multor 
locuri de muncă şi de mai bună calitate, 
precum şi la sporirea eforturilor de 
combatere a sărăciei, discriminării şi 
excluziunii sociale;
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Or. en

Amendamentul 8
Gabriela Creţu

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă intens că Agenda socială 
reînnoită nu aşează femeile printre 
priorităţile Comisiei şi îi solicită acesteia 
ca, în toate domeniile de acţiune, să 
acorde drepturilor femeii un loc central, 
astfel încât impactul exercitat de orice 
acţiune asupra femeilor să fie luat în 
consideraţie în mod explicit, spre a evita 
ca acestea să devină noua clasă 
exploatată a secolului XXI;

Or. en

Amendamentul 9
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reaminteşte agravarea pauperităţii, 
munca în condiţii de precaritate şi 
inegalităţile; solicită statelor membre să 
adopte politici de reechilibrare a salariilor 
şi pensiilor, care să contribuie la o 
distribuţie mai echitabilă a bogăţiei, la 
îmbunătăţirea standardului de viaţă al 
lucrătorilor şi pensionarilor, în special al 
femeilor, şi la refacerea economică;

Or. en
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Amendamentul 10
Gabriela Creţu

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. regretă îndeosebi că pachetul nu 
include o revizuire a directivei privind 
remunerarea în condiţii de egalitate, 
însoţită de un sistem de evaluare a muncii 
fără diferenţieri în funcţie de gen, spre a 
se reduce diferenţele de remunerare în 
funcţie de gen atât în interiorul 
sectoarelor economice, cât şi de la un 
sector economic la altul, precum şi măsuri 
speciale de reconciliere a activităţii 
lucrative cu viaţa personală;

Or. en

Amendamentul 11
Gabriela Creţu

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită statelor membre să-şi aducă la 
acelaşi nivel legislaţia privind egalitatea 
dintre genuri, să includă egalitatea dintre 
genuri în toate sferele politicii, în 
conformitate cu prevederile articolului 3.2 
din TCE şi să asigure transpunerea şi 
punerea efectivă în executare a Directivei 
2002/73/CE privind instituirea 
principiului tratamentului egal aplicat 
femeilor şi bărbaţilor în materie de acces 
la un loc de muncă, de formare 
profesională şi promovare, precum şi de 
condiţii de muncă;

Or. en
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Amendamentul 12
Gabriela Creţu

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază că, din perspectiva noilor 
provocări de ordin demografic, tendinţele 
negative ar putea fi soluţionate în mod 
optim prin rezolvarea situaţiei femeilor 
care trăiesc în sărăcie, în condiţiile unui 
acces inechitabil şi necorespunzător la 
hrană, locuinţe, educaţie, remuneraţie, 
fără a beneficia de pe urma reconcilierii 
activităţii lucrative cu viaţa privată;

Or. en

Amendamentul 13
Gabriela Creţu

Proiect de aviz
Punctul 1e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. solicită Comisiei să întocmească studii 
asupra impactului exercitat asupra 
femeilor, pe termen mediu şi lung, de 
diferitele tipuri de mobilitate şi să 
propună măsuri de atenuare a efectelor 
negative;

Or. en

Amendamentul 14
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că interesele şi valorile 
Europei, printre care cifrele care reflectă 
egalitatea între sexe, trebuie să contribuie 
la influenţarea deciziilor luate la nivel 
internaţional;

2. consideră că interesele şi valorile 
Europei, printre care indicatorii care 
reflectă apărarea drepturilor omului, 
trebuie să contribuie la influenţarea 
deciziilor luate la nivel internaţional;

Or. en

Amendamentul 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că interesele şi valorile 
Europei, printre care cifrele care reflectă 
egalitatea între sexe, trebuie să contribuie 
la influenţarea deciziilor luate la nivel 
internaţional;

2. consideră că interesele şi valorile 
Europei, printre care indicatorii care 
reflectă egalitatea între sexe, trebuie să 
contribuie la influenţarea deciziilor luate la 
nivel internaţional în cadrul Agendei 
privind munca în condiţii decente, al 
aplicării drepturilor fundamentale şi a 
convenţiilor internaţionale, în special a 
celor privind munca femeilor, mamelor şi 
copiilor, dar şi al educaţiei;

Or. en

Amendamentul 16
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reiterează respingerea proiectului de 
directivă privind programul de lucru 
propus de Consiliu şi solicită retragerea
acestei propuneri; de asemenea, solicită 
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Consiliului să îşi asume un angajament 
clar în privinţa reducerii programului de 
lucru, fără micşorarea remuneraţiei, şi 
statelor membre să-şi coordoneze 
eforturile în vederea reducerii treptate a 
programului de lucru, pentru atingerea 
obiectivului pe termen mediu al 
săptămânii de 35 de ore; consideră că 
reducerea programului de lucru fără 
micşorarea remuneraţiei ar trebui privită 
ca o altă modalitate de creare a locurilor 
de muncă, în special pentru femei, şi de 
stimulare a economiei;

Or. en

Amendamentul 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că flexibilitatea şi securitatea 
trebuie utilizate în favoarea persoanelor 
dezavantajate din punct de vedere social, în 
special în cazul femeilor şi persoanelor în 
vârstă; în acest scop, trebuie adoptată o 
abordare echilibrată cu privire la interesele 
femeilor din câmpul muncii, dar şi în ceea 
ce priveşte promovarea creşterii 
economice;

3. consideră că flexibilitatea şi securitatea 
trebuie utilizate în favoarea persoanelor 
dezavantajate din punct de vedere social, în 
special în cazul femeilor şi persoanelor în 
vârstă, care sunt mai expuse pericolului 
pauperităţii extreme, fapt scos în evidenţă 
şi în studiile Comisiei; în acest scop, 
trebuie adoptată o abordare echilibrată cu 
privire la interesele femeilor din câmpul 
muncii, dar şi în ceea ce priveşte 
promovarea creşterii economice;

Or. en

Amendamentul 18
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că flexibilitatea şi securitatea 
trebuie utilizate în favoarea persoanelor 
dezavantajate din punct de vedere social, în 
special în cazul femeilor şi persoanelor în 
vârstă; în acest scop, trebuie adoptată o 
abordare echilibrată cu privire la interesele 
femeilor din câmpul muncii, dar şi în ceea 
ce priveşte promovarea creşterii 
economice;

3. consideră că flexibilitatea şi securitatea 
trebuie utilizate în favoarea persoanelor 
dezavantajate din punct de vedere social, în 
special în cazul femeilor şi persoanelor în 
vârstă; în acest scop, trebuie adoptată o 
abordare echilibrată cu privire la interesele 
femeilor din câmpul muncii, precum şi ale 
femeilor aflate la pensie, dar şi în ceea ce 
priveşte integrarea potenţialului feminin 
şi a contribuţiei active a femeilor la 
promovarea creşterii economice;

Or. en

Amendamentul 19
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea acordării de noi 
stimulente în vederea reconcilierii vieţii 
profesionale cu cea familială, punând la 
dispoziţia femeilor un pachet complet de 
servicii sociale;

Or. en

Amendamentul 20
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că eliminarea salariilor mai 
mici din sfera anumitor profesii, 
practicate în mod preponderent de femei, 
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constituie o condiţie pentru un nou model 
de echitate socială şi independenţă 
economică;

Or. en

Amendamentul 21
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că orice răspuns la criză şi 
la consecinţele acesteia presupune 
ridicarea gradului de bunăstare publică;
solicită statelor membre să-şi consolideze 
propriile funcţii sociale şi sistemele de 
protecţie socială, să mărească investiţiile 
publice în echipamente, în special cele 
destinate creşelor şi caselor de îngrijire 
pentru vârstnici, să dezvolte politici 
locative care să garanteze dreptul 
fiecăruia la o locuinţă, să protejeze şi să 
dezvolte serviciile de sănătate publică şi să 
îmbunătăţească sistemul şcolar public;

Or. en

Amendamentul 22
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanţa educaţiei în cadrul 
politicii sociale; subliniază că este necesar 
ca tinerii să beneficieze de o educaţie de 
calitate pentru a eradica fenomenul de 
abandon şcolar precoce; de asemenea, 
tinerii, şi în special fetele şi femeile, ar 

4. subliniază importanţa educaţiei în cadrul 
politicii sociale; subliniază că este necesar 
ca tinerii să beneficieze de o educaţie de 
calitate pentru a eradica fenomenul de 
abandon şcolar precoce; de asemenea, 
subliniază nevoia urgentă de a combate 
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trebuie informate cu privire la posibilităţile 
de care dispun în domeniul educaţiei şi al 
formării;

segregaţia în şcoli în întreaga UE; mai 
mult, tinerii, în special fetele şi femeile, ar 
trebui informaţi cu privire la posibilităţile 
de care dispun în domeniul educaţiei şi al 
formării;

Or. en

Amendamentul 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că flexibilitatea şi securitatea 
trebuie utilizate în favoarea persoanelor 
dezavantajate din punct de vedere social, în 
special în cazul femeilor şi persoanelor în 
vârstă; în acest scop, trebuie adoptată o 
abordare echilibrată cu privire la interesele 
femeilor din câmpul muncii, dar şi în ceea 
ce priveşte promovarea creşterii 
economice;

4. subliniază importanţa educaţiei în cadrul 
politicii sociale; subliniază că este necesar 
ca tinerii să beneficieze de o educaţie de 
calitate pentru a eradica fenomenul de 
abandon şcolar precoce; de asemenea, 
tinerii, şi în special fetele şi femeile, ar 
trebuie informate cu privire la posibilităţile 
de care dispun în domeniul educaţiei şi al 
formării; invită Comisia să facă un pas 
mai departe în domeniul învăţării 
continue, prin adoptarea unor măsuri 
care să promoveze egalitatea dintre 
bărbaţi şi femei, ca aceea de a oferi noi 
competenţe (de exemplu, utilizarea unor 
tehnologii noi), spre a permite 
reintegrarea femeilor pe piaţa muncii;

Or. en

Amendamentul 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează consolidarea dialogului cu 5. încurajează consolidarea dialogului cu 



PE418.424v02-00 14/20 AM\765300RO.doc

RO

partenerii sociali, care să ducă la o 
îmbunătăţire a concediului parental; salută 
noile propuneri ale Comisiei referitoare la 
concediul de maternitate şi la drepturile 
persoanelor liber-profesioniste;

partenerii sociali, care să ducă la o 
îmbunătăţire a concediului parental; salută 
noile propuneri ale Comisiei referitoare la 
concediul de maternitate şi la drepturile 
persoanelor liber-profesioniste; subliniază 
necesitatea de a le asigura femeilor 
posibilitatea reintegrării pe piaţa muncii, 
solicitând prin urmare Comisiei să o 
promoveze în mod eficient;

Or. en

Amendamentul 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanţa implicării 
femeilor pe piaţa muncii, atât în calitate 
de angajate, cât şi de angajatoare, în 
vederea atingerii obiectivelor UE din 
domeniul ocupării forţei de muncă şi al 
afacerilor sociale, în special al includerii 
sociale, dar şi al creşterii şi bunăstării;
subliniază că femeilor trebuie să le fie 
oferite oportunităţi, pentru a-şi dezvolta 
calificările dobândite şi a face uz de 
educaţia şi formarea lor; subliniază, 
totuşi, necesitatea de a le oferi femeilor 
opţiuni care să faciliteze mai buna 
organizare a vieţii lor private şi de 
familie;

Or. en

Amendamentul 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. îndeamnă insistent Comisia să 
încurajeze activ antreprenoriatul feminin, 
permiţându-le astfel femeilor să 
reconcilieze mai bine viaţa de familie cu 
cea profesională; solicită Comisiei să 
garanteze flexibilitatea legislaţiei propuse, 
pentru a evita orice sarcină administrativă 
sau financiară care ar putea limita 
iniţiativa feminină în materie de 
antreprenoriat;

Or. en

Amendamentul 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia să combine agenda 
socială reînnoită cu alte iniţiative, cum ar 
fi Pactul european pentru egalitate între 
genuri, Pactul european pentru tineret şi 
Alianţa europeană pentru familii, pentru 
a îmbunătăţii accesul grupurilor sociale 
dezavantajate la beneficiile sociale;

Or. en

Amendamentul 28
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că femeile cele mai sărace 
trebuie să fie cei dintâi parteneri în 
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activitatea de elaborare, aplicare şi 
evaluare a politicilor agendei sociale 
reînnoite, deoarece femeile aflate în 
situaţie de extremă pauperitate trebuie să-
şi asume rolul şi responsabilităţile, 
inclusiv existenţa lor ca mame, la fel ca 
oricare alte femei, să aibă aceleaşi 
bucurii, să nutrească aceleaşi aspiraţii, să 
încerce aceleaşi temeri şi aceleaşi îndoieli, 
cu diferenţa că o fac în circumstanţe 
materiale mult mai dificile decât 
majoritatea femeilor;

Or. fr

Amendamentul 29
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că faptul de a avea un loc 
de muncă nu constituie, prin el însuşi, o 
garanţie suficientă împotriva sărăciei 
extreme şi că numărul femeilor care 
lucrează pentru salarii mai mici îl 
depăşeşte pe cel al bărbaţilor, în special 
din cauze legate de segregaţia 
ocupaţională, în timp ce, foarte adesea, 
ajutorul social nu reprezintă, nici el, o 
pavăză împotriva pauperităţii extreme;

Or. fr

Amendamentul 30
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5c. consideră că sărăcia extremă a 
femeilor şi excluderea socială care rezultă 
din aceasta nu pot fi eradicate fără a lua 
în consideraţie rolul bărbaţilor în cadrul 
metodei deschise de coordonare şi al 
planurilor naţionale de implementare a 
agendei sociale reînnoite;

Or. fr

Amendamentul 31
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. subliniază că sărăcia extremă şi 
excluderea socială care rezultă din 
aceasta nu pot fi înţelese doar din cifre, în 
termeni economici, ci trebuie, de 
asemenea, înţelese în termeni ce ţin de 
drepturile omului şi cetăţenie; recunoaşte 
că principiul liberei circulaţii a 
capitalurilor şi a bunurilor nu permite, ca 
atare, eradicarea sărăciei şi a pauperităţii 
cronice (mai ales atunci când este 
persistentă) şi că sărăcia extremă implică 
lipsa oportunităţilor şi nu permite o 
adevărată participare la viaţa comunităţii, 
inducând în cei pe care îi afectează un 
sentiment de indiferenţă faţă de mediul ce 
le este propriu;

Or. fr
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Amendamentul 32
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. solicită ca parteneriatul strâns cu 
femeile şi familiile cele mai sărace să fie 
consolidat la toate nivelurile procesului 
decizional, astfel ca pe baza experienţei 
acestora să poată fi elaborate măsuri şi 
mijloace care să permită combaterea 
eficace a pauperităţii cronice şi 
înfrângerea excluderii sociale care rezultă 
din aceasta; pentru a face cu putinţă acest 
parteneriat, solicită tuturor instituţiilor 
interesate să adapteze metoda deschisă de 
coordonare şi cadrul operaţional al 
agendei sociale reînnoite la nevoile 
femeilor aflate în situaţie de mare sărăcie;

Or. fr

Amendamentul 33
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. invită statele membre să adopte, odată 
cu implementarea agendei sociale 
reînnoite, măsuri suplimentare de sprijin, 
în special pentru mamele care lucrează şi 
fac parte din familii monoparentale sau 
numeroase, acordându-le facilităţi pentru 
a-şi găsi forme de lucru cu program 
flexibil, astfel încât să poată face faţă 
obligaţiilor familiale mai mari ce le revin;

Or. fr
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Amendamentul 34
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. aduce un omagiu luptei de fiecare zi 
pe care femeile cele mai sărace o duc 
împotriva mizeriei şi salută angajarea 
benevolă a cetăţenilor care le însoţesc şi le 
sprijină drept un aport semnificativ la 
implementarea agendei sociale reînnoite;
salută angajarea de durată în ceea ce 
priveşte populaţiile cele mai dezavantajate 
a organizaţiilor neguvernamentale (ONG) 
internaţionale, cum este Caritas 
internationalis sau ATD Quart Monde, 
precum şi a reţelelor europene de ONG-
uri din sectorul social;

Or. fr

Amendamentul 35
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5h. invită instituţiile de la toate nivelurile 
decizionale însărcinate cu implementarea 
agendei sociale reînnoite să adopte 
definiţia sărăciei însuşită de Parlament în 
ansamblul rezoluţiilor sale privind 
respectarea drepturilor fundamentale în 
Uniune; precaritatea este lipsa unuia sau 
a mai multor elemente de siguranţă, în 
special a siguranţei locului de muncă, 
care le permit persoanelor şi familiilor să-
şi asume obligaţiile profesionale, familiale 
şi sociale ce le revin şi să se bucure de 
drepturile lor fundamentale. Nesiguranţa 
care rezultă poate fi mai mult sau mai 
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puţin extinsă şi poate avea consecinţe mai 
mult sau mai puţin grave şi definitive. 
Aceasta conduce la marea sărăcie atunci 
când afectează mai multe domenii ale 
existenţei, când devine persistentă, când 
compromite şansele de asumare a 
responsabilităţilor şi de recâştigare a 
drepturilor prin propriile puteri;

Or. fr

Amendamentul 36
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5i. subliniază importanţa Comitetului 
economic şi social european în ceea ce 
priveşte dialogul social structurat în 
cadrul agendei sociale reînnoite, 
invitându-l să continue să primească 
universităţi populare Quart Monde 
europene, în cadrul cărora, cu începere 
din 1989, s-a purtat un veritabil dialog 
între cetăţenii cei mai săraci şi 
administratorii Uniunii, reprezentanţi 
aleşi de la toate nivelurile şi reprezentanţi 
ai societăţii civile organizate, cu intenţia 
bine conturată de a le permite celor mai 
dezavantajaţi cetăţeni să-şi împărtăşească 
punctele de vedere şi să contribuie la 
combaterea mizeriei, ceea ce constituie un 
exemplu concret de bună practică par 
excellence la nivel european pentru 
implementarea agendei sociale reînnoite;

Or. fr
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