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AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Strategia de la Lisabona pentru creștere 
economică și ocuparea forței de muncă a 
contribuit la obținerea unui consens cu 
privire la direcția generală a politicii 
economice și a politicii privind ocuparea 
forței de muncă ale UE. În conformitate cu 
această strategie, Consiliul a adoptat în 
2005 orientări generale de politică 
economică și orientări privind ocuparea 
forței de muncă, pe care le-a revizuit în 
2008. Cele 24 de orientări au constituit 
baza programelor naționale de reformă, 
descriind principalele priorități în materie 
de reformă macroeconomică, 
microeconomică și a pieței forței de muncă 
pentru UE în ansamblu. Cu toate acestea,
experiența arată că orientările nu au 
stabilit priorități suficient de clare și că 
legăturile dintre acestea ar fi putut fi mai 
puternice. Aceasta a limitat impactul lor 
asupra elaborării politicilor la nivel 
național.

(5) Strategia de la Lisabona pentru creștere 
economică și ocuparea forței de muncă a 
contribuit la obținerea unui consens cu 
privire la direcția generală a politicii 
economice și a politicii privind ocuparea 
forței de muncă ale UE. În conformitate cu 
această strategie, Consiliul a adoptat în
2005 orientări generale de politică 
economică și orientări privind ocuparea 
forței de muncă, pe care le-a revizuit în 
2008. Cele 24 de orientări au constituit 
baza programelor naționale de reformă, 
descriind principalele priorități în materie 
de reformă macroeconomică, 
microeconomică și a pieței forței de muncă 
pentru UE în ansamblu. Strategia de la 
Lisabona nu a răspuns așteptărilor. În 
privința Europa 2020 trebuie acum să se 
tragă învățăminte din lipsurile strategiei 
anterioare și, prin urmare, să se elaboreze 
măsuri și strategii coerente, ce pot fi 
finanțate, aplicate și controlate și ale 
căror rezultate sunt evaluate în 
permanență pentru a putea verifica 
constant îndeplinirea obiectivelor 
stabilite.

Or. de
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Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia a propus crearea unei noi 
strategii pentru deceniul următor, Strategia 
Europa 2020, pentru a permite UE să iasă 
din criză mai puternică și să-și direcționeze 
economia către o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Cinci 
obiective principale, enumerate la 
orientările relevante, reprezintă obiective 
comune ce orientează acțiunea statelor
membre și a Uniunii. Statele membre ar 
trebui să depună toate eforturile posibile 
pentru a îndeplini obiectivele naționale și 
pentru a elimina blocajele care limitează 
creșterea economică.

(7) Comisia a propus crearea unei noi 
strategii pentru deceniul următor, Strategia 
Europa 2020, pentru a permite UE să iasă 
din criză mai puternică și să-și direcționeze 
economia către o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Cinci 
obiective principale, enumerate la 
orientările relevante, reprezintă obiective 
comune ce orientează acțiunea statelor 
membre și a Uniunii. Statele membre ar 
trebui să se angajeze să îndeplinească
obiectivele naționale. Ele ar trebui să se 
concentreze pe creșterea ocupării forței de 
muncă și să elimine obstacolele din calea 
creșterii economice, care rezultă de pe 
urma legislației, birocrației și alocării 
defectuoase a resurselor la nivel național.

Or. de

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cadrul Strategiei Europa 2020, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
reforme orientate către „creșterea 
inteligentă”, adică către o creștere bazată 
pe cunoaștere și inovație. Reformele ar 
trebui să vizeze îmbunătățirea calității 
educației, asigurarea accesului pentru toți 
și consolidarea performanței în domeniul 
cercetării și al afacerilor, pentru a promova 
inovația și transferul cunoștințelor în 
întreaga UE. Acestea ar trebui să 
încurajeze spiritul întreprinzător și să ajute 

(9) În cadrul Strategiei Europa 2020, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
reforme orientate către „creșterea 
inteligentă”, adică către o creștere bazată 
pe cunoaștere și inovație. Reformele ar 
trebui să vizeze îmbunătățirea calității 
educației în comparație cu cea la nivel 
internațional, asigurarea accesului pentru 
toți și consolidarea performanței în 
domeniul cercetării și al afacerilor, pentru a 
promova inovația și transferul 
cunoștințelor în întreaga UE. Acestea ar 
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la transformarea ideilor creatoare în 
produse, servicii și procese inovative, care 
pot genera creștere, locuri de muncă de 
calitate, coeziune teritorială, economică și 
socială și pot aborda mai eficient 
provocările sociale europene și globale. În 
acest context, este esențial să se valorifice 
la maximum tehnologiile informației și 
comunicațiilor.

trebui să încurajeze în mod activ spiritul 
întreprinzător prin legislație și resurse și 
să ajute astfel la transformarea ideilor 
creatoare în produse, servicii și procese 
inovative, care pot genera creștere, locuri 
de muncă de calitate, coeziune teritorială, 
economică și socială și pot aborda mai 
eficient provocările sociale europene și 
globale. În acest context, este esențial să se 
valorifice la maximum tehnologiile 
informației și comunicațiilor.

Or. de

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Reformele structurale ale UE și ale 
statelor membre pot contribui eficient la 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă dacă sporesc competitivitatea UE în 
economia globală, deschid noi oportunități 
pentru exportatorii europeni și oferă un 
acces competitiv la importuri vitale. Prin 
urmare, ar trebui să se țină seama de 
implicațiile reformelor asupra 
competitivității externe pentru a încuraja 
creșterea economică și participarea
europeană pe piețe deschise și echitabile la 
nivel mondial.

(12) Reformele structurale ale UE și ale 
statelor membre pot contribui eficient la 
creșterea economică calitativă și crearea
durabilă de locuri de muncă dacă
reacționează în mod adecvat la criza 
economică și financiară persistentă și
sporesc astfel competitivitatea UE în 
economia globală, deschid noi oportunități 
pentru exportatorii europeni și oferă un 
acces competitiv la importuri vitale. Prin 
urmare, reformele ar trebui să țină seama 
de implicațiile posibile asupra 
competitivității externe pentru a încuraja 
creșterea economică în Uniunea 
Europeană și participarea pe piețe 
deschise și echitabile la nivel mondial.

Or. de
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Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Strategia Europa 2020 trebuie să fie 
sprijinită printr-un set integrat de politici 
pe care statele membre ar trebui să le 
aplice în mod complet și în același ritm, 
pentru a obține efectele pozitive de 
contagiune ale reformelor structurale 
coordonate.

(13) Strategia Europa 2020 trebuie să fie 
sprijinită printr-un set integrat de politici 
pe care statele membre ar trebui să le 
aplice în mod complet și - în funcție de 
diferitele lor structuri - într-un ritm cât 
mai rapid, pentru a obține efectele pozitive 
de contagiune ale reformelor structurale 
coordonate.

Or. de

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Eforturile statelor membre în 
vederea unor reforme ambițioase și a 
îndeplinirii obiectivelor naționale ar 
trebui să fie însoțite de reducerea 
birocrației și a obstacolelor administrative 
și legislative, precum și de concentrarea 
pe eficiența și transparența programelor 
și măsurilor.

Or. de

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Cu toate că trebuie să fie elaborate 
anual, aceste orientări ar trebui să rămână 

(17) Aceste orientări ar trebui să rămână 
constante în mare parte până în 2020
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constante în mare parte până în 2014
pentru a asigura concentrarea asupra 
punerii în aplicare,

pentru a se putea verifica în mod 
corespunzător îndeplinirea obiectivelor 
stabilite. Evaluarea obiectivelor 
îndeplinite ar trebui efectuată la fiecare 
trei ani,

Or. de

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Orientarea 7 – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social și să combată segmentarea 
pieței forței de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare și precare, subocuparea și 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie răsplătită. 
Calitatea locurilor de muncă și condițiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remunerațiilor 
mici și prin asigurarea unei securități 
sociale adecvate și pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată și lucrătorii 
care desfășoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forței de muncă ar 
trebui să fie consolidate și accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor și persoanelor 
amenințate de șomaj, iar persoanele care se 
situează cel mai departe de piața muncii ar 
trebui să fie vizate de servicii 
personalizate.

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social și să reacționeze la
segmentarea pieței forței de muncă printr-o 
protecție socială suficientă care să vizeze 
angajările temporare și precare și ar trebui, 
de asemenea, să combată munca 
nedeclarată. Mobilitatea profesională ar 
trebui să fie răsplătită. Calitatea locurilor 
de muncă și condițiile de încadrare în 
muncă ar trebui să fie abordate prin 
combaterea remunerațiilor mici și prin 
asigurarea unei securități sociale adecvate 
și pentru lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă. Serviciile de 
ocupare a forței de muncă ar trebui să fie 
consolidate și accesibile tuturor, inclusiv 
tinerilor și persoanelor amenințate de 
șomaj, iar persoanele care se situează cel 
mai departe de piața muncii ar trebui să fie 
vizate de servicii personalizate.

Or. de
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Amendamentul 9

Propunere de decizie
Orientarea 7 – al treilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a crește competitivitatea și 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificați, și în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal și sistemul de beneficii, 
precum și capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forței de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalității de șanse și 
de remunerație între femei și bărbați și a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilități, migranților legali și a altor 
grupuri vulnerabile pe piața forței de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile și prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creșterea ratei ocupării forței de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă și 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile științific și tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piață a noilor lucrători, să sprijine 
desfășurarea de activități independente și 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de
locuri de muncă ecologice, precum și
serviciile de asistență pentru persoanele 
aflate în întreținere, și să promoveze 
inovarea socială.

Pentru a crește competitivitatea și 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificați, și în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal și sistemul de beneficii, 
precum și capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forței de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalității de șanse și 
de remunerație între femei și bărbați și a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilități, migranților legali și a altor 
grupuri vulnerabile pe piața forței de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile și prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creșterea ratei ocupării forței de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă și 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile științific și tehnic. Ar trebui 
promovat puternic și schimbul de ucenici 
între statele membre. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să îndepărteze 
barierele din calea pătrunderii pe piață a 
noilor lucrători, să sprijine desfășurarea de 
activități independente și crearea de locuri 
de muncă, inclusiv în domeniul locurilor
de muncă ecologice, precum și al 
serviciilor de asistență pentru persoanele 
aflate în întreținere, și să promoveze 
inovarea socială. În vederea promovării 
locurilor de muncă ecologice, statele 
membre ar trebui să propună măsuri de 
reconversie cu finanțare publică acelor 
angajați care încă lucrează în sectoare cu 
emisii ridicate de CO2.
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Or. de

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Orientarea 7 – obiective principale

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul principal al UE, în baza căruia
statele membre își vor stabili obiectivele 
naționale, este de a aduce rata de ocupare a 
forței de muncă pentru femei și bărbați cu 
vârsta între 20 și 64 de ani la 75% până în 
2020, inclusiv printr-o mai mare 
participare a tinerilor, a lucrătorilor în 
vârstă și a lucrătorilor necalificați și printr-
o mai bună integrare a migranților legali.

Obiectivele principale ale UE, în baza
cărora statele membre își vor stabili 
obiectivele naționale, sunt de a aduce rata 
de ocupare a forței de muncă pentru femei
și bărbați cu vârsta între 20 și 64 de ani la
80% până în 2020, inclusiv printr-o mai 
mare participare a tinerilor, a lucrătorilor în 
vârstă și a lucrătorilor necalificați și printr-
o mai bună integrare a migranților legali, 
precum și de a reduce rata șomajului în 
rândul tinerilor cu 50%.

Or. de

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Orientarea 8 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea și șansele de inserție 
profesională prin furnizarea adecvată de 
cunoștințe și competențe care să răspundă 
cererii actuale și viitoare de pe piața forței 
de muncă. Educația inițială de calitate și 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învățarea de-a lungul vieții, 
acordarea unei a doua șanse, asigurarea 
oportunităților de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum și cu o 
migrație orientată și politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoașterea 

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea și șansele de inserție 
profesională prin furnizarea adecvată de 
cunoștințe și competențe care să răspundă 
cererii actuale și viitoare de pe piața forței 
de muncă. Educația inițială de calitate și 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învățarea de-a lungul vieții, 
acordarea unei a doua șanse, asigurarea 
oportunităților de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum și cu o 
migrație orientată și politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoașterea 
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competențelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilității ocupaționale 
și geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competențelor transversale și a 
creativității și să își concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificați și creșterea șanselor de inserție 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătățind în același timp formarea, 
competențele și experiența lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor.

competențelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilității ocupaționale 
și geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competențelor transversale și a 
creativității și să își concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificați și a lucrătorilor în vârstă,
precum și pe creșterea șanselor lor de 
inserție profesională, îmbunătățind în 
același timp formarea, competențele și 
experiența lucrătorilor cu calificare înaltă, 
inclusiv a cercetătorilor. Statele membre ar 
trebui să elaboreze sisteme prin care 
calitatea calificărilor profesionale să 
poată fi comparată și recunoscută 
corespunzător în întreaga Uniune, după 
modelul Sistemului european de credite 
transferabile ce se aplică în cazul 
studenților.

Or. de

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Orientarea 8 – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cooperare cu partenerii sociali și 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătățească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educației și al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului și o mai bună anticipare 
a necesităților în ceea ce privește 
competențele. Investițiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competențelor și participarea la sistemele 
de învățare de-a lungul vieții ar trebui să 
fie promovate prin contribuții financiare 
comune din partea guvernelor, persoanelor 
fizice și angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 

În cooperare cu partenerii sociali și 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătățească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educației și al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului și o mai bună anticipare 
a necesităților în ceea ce privește 
competențele. Investițiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competențelor și participarea la sistemele 
de învățare de-a lungul vieții ar trebui să 
fie promovate prin contribuții financiare 
comune din partea guvernelor, persoanelor 
fizice și angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 



PA\818003RO.doc 11/15 PE442.856v01-00

RO

loc de muncă, nu studiază sau nu se află în 
proces de formare, statele membre, în 
cooperare cu partenerii sociali, ar trebui să 
instituie sisteme prin care să-i sprijine pe 
noii absolvenți să-și găsească un prim loc 
de muncă sau oportunități pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, și să intervină rapid atunci 
când tinerii devin șomeri. O monitorizare 
periodică a performanței dezvoltării 
competențelor și politicile de anticipare ar 
trebui să faciliteze identificarea 
necesităților de ameliorare și să crească 
reactivitatea sistemelor de educație și 
formare în fața necesităților pieței forței de 
muncă. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE în 
vederea sprijinirii acestor obiective.

loc de muncă, nu studiază sau nu se află în 
proces de formare, statele membre, în 
cooperare cu partenerii sociali, ar trebui să 
instituie sisteme prin care să-i sprijine pe 
noii absolvenți să-și găsească un prim loc 
de muncă sau oportunități pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, și să intervină rapid atunci 
când tinerii devin șomeri. O monitorizare 
periodică a performanței dezvoltării 
competențelor și politicile de anticipare ar 
trebui să faciliteze identificarea 
necesităților de ameliorare și să crească 
reactivitatea sistemelor de educație și 
formare în fața necesităților pieței forței de 
muncă. Pentru a sprijini obiectivul 
învățării pe tot parcursul vieții, al 
accesului la educație și al mobilității 
geografice, statele membre ar trebui să 
completeze formele tradiționale de 
educație cu noi forme de învățământ la 
distanță prin intermediul internetului și 
de învățământ electronic („e-learning”). 
Statele membre ar trebui să mobilizeze pe 
deplin fondurile UE în vederea sprijinirii 
acestor obiective.

Or. de

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Orientarea 9 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învățământ și formare de calitate și pentru 
a îmbunătăți rezultatele sistemului de 
învățământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învățământ și formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competență al forței de 
muncă din UE, permițând acesteia să 
răspundă necesităților în proces de 
transformare rapidă ale piețelor moderne 

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învățământ și formare de calitate și pentru 
a îmbunătăți rezultatele sistemului de 
învățământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învățământ și formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competență al forței de 
muncă din UE, permițând acesteia să 
răspundă necesităților în proces de 
transformare rapidă ale piețelor moderne 
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ale forței de muncă. Acțiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învățământ (de 
la învățământul preșcolar și școlar, până la 
învățământul superior, învățământul și 
formarea profesionale, precum și formarea 
adulților), ținând cont, de asemenea, 
învățarea în contexte informale și non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competențelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuși în contextul unei economii bazate 
pe cunoaștere, în special în ceea ce privește 
șansele de angajare, formarea suplimentară 
și competențele în domeniul tehnologiilor 
informațiilor și comunicațiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor și profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
amelioreze deschiderea și relevanța 
sistemelor lor de învățământ și formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naționale privind calificarea, care permit 
parcursuri de studiu flexibile, și prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
învățământului și formării și cea 
profesională. Ar trebui să se ia măsuri 
pentru a face mai atrăgătoare profesia de 
profesor. Învățământul superior ar trebui să 
devină mai deschis față de studenții 
netradiționali, iar participarea la 
învățământul terțiar sau echivalent ar trebi
să crească. În vederea reducerii numărului 
tinerilor care nu au un loc de muncă, nu 
studiază și nu se află în proces de formare, 
statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a preveni 
abandonul școlar timpuriu.

ale forței de muncă. Ar trebui stabilit un 
standard minimal comun în Uniunea 
Europeană privind învățământul primar, 
prin care fiecare copil din UE să aibă 
dreptul la școlarizare gratuită, indiferent 
de situația socială a părinților. Acțiunile 
ar trebui să acopere toate nivelurile de 
învățământ (de la învățământul preșcolar și 
școlar, până la învățământul superior, 
învățământul și formarea profesionale, 
precum și formarea adulților), ținând cont, 
de asemenea, învățarea în contexte 
informale și non-formale. Calitatea 
învățământului, în special a celui superior 
și universitar ar trebui să corespundă 
standardelor internaționale peste medie 
pentru a garanta astfel competitivitatea 
durabilă a lucrătorilor din statele 
membre. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competențelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuși în contextul unei economii bazate 
pe cunoaștere, în special în ceea ce privește 
șansele de angajare, formarea suplimentară 
și competențele în domeniul tehnologiilor 
informațiilor și comunicațiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor și profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
amelioreze deschiderea și relevanța 
sistemelor lor de învățământ și formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naționale privind calificarea, care permit 
parcursuri de studiu flexibile, și prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
învățământului și formării și cea 
profesională. Ar trebui să se ia măsuri 
pentru a face mai atrăgătoare profesia de 
profesor. Învățământul superior ar trebui să 
devină mai deschis față de studenții 
netradiționali, iar participarea la 
învățământul terțiar sau echivalent ar trebui
să crească. În principiu, ar trebui ca 
fiecare persoană care învață să fie 
sprijinită și să i se pretindă în funcție de 
capacitățile sale individuale. În vederea 
reducerii numărului tinerilor care nu au un 
loc de muncă, nu studiază și nu se află în 
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proces de formare, statele membre ar trebui 
să ia toate măsurile necesare pentru a 
preveni, prin încurajare și sprijin 
individual, abandonul școlar timpuriu.
Pentru ca acei tineri care sunt supradotați 
și foarte capabili să învețe să își poată 
dezvolta pe deplin potențialul individual, 
statele membre ar trebui să ia măsuri 
specifice pentru a încuraja și sprijini 
potențialul lor de dezvoltare.

Or. de

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Orientarea 9 – obiective principale

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul principal al UE, în baza căruia
statele membre își vor formula obiectivele 
naționale, este de a reduce rata abandonului 
școlar la 10%, crescând totodată proporția 
de persoane cu vârsta între 30 și 34 de ani 
care au absolvit instituții de învățământ 
terțiar sau echivalente la cel puțin 40% 
până în 2020.

Obiectivele principale ale UE, în baza
cărora statele membre își vor formula 
obiectivele naționale, sunt de a reduce rata 
abandonului școlar la 10% și de a crește
totodată proporția de persoane cu vârsta 
între 30 și 34 de ani care au absolvit 
instituții de învățământ terțiar sau 
echivalente la cel puțin 40% până în 2020.
Statele membre ar trebui să aloce 
cheltuielilor pentru educație cel puțin 6% 
din PIB-ul lor.

Or. de

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Orientarea 10 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
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promovarea unei participări depline în 
societate și în economie și pe extinderea 
oportunităților de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalității de șanse, 
inclusiv prin accesul la servicii și servicii 
publice abordabile, durabile și de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) și în special 
la serviciile de asistență medicală. Statele 
membre ar trebui să pună în aplicare 
măsuri eficiente de combatere a 
discriminării. În egală măsură, pentru a 
combate excluziunea socială, a oferi 
oamenilor instrumente adecvate și a 
promova participarea la piața forței de 
muncă, ar trebui să se îmbunătățească 
sistemele de protecție socială și politicile 
de învățare de-a lungul vieții și de 
incluziune activă, cu scopul de a crea 
oportunități în diferite etape ale vieții 
oamenilor și de a-i proteja pe aceștia de 
riscul excluziunii. Sistemele de securitate 
socială și de pensii trebuie să fie 
modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri și accesul la 
serviciile de asistență medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în același timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securității 
venitului în perioade de tranziție 
profesională și pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minoritățile, 
persoanele cu dizabilități, copiii și tinerii, 
persoanele în vârstă, migranții legali și 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială și inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

promovarea unei participări depline în 
societate și în economie și pe extinderea 
oportunităților de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalității de șanse, 
inclusiv prin accesul la servicii și servicii 
publice abordabile, durabile și de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) și în special 
la serviciile de asistență medicală. Statele 
membre ar trebui să pună în aplicare 
măsuri eficiente de combatere a 
discriminării. Principiul potrivit căruia 
este interzisă discriminarea între bărbați 
și femei în cazul unei pregătiri și al unei 
activități echivalente ar trebui să devină 
obligatoriu din punct de vedere juridic în 
statele membre pentru toate raporturile de 
muncă. În egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate și a promova 
participarea la piața forței de muncă, ar 
trebui să se îmbunătățească sistemele de 
protecție socială și politicile de învățare de-
a lungul vieții și de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunități în diferite 
etape ale vieții oamenilor și de a-i proteja 
pe aceștia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială și de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri și accesul la 
serviciile de asistență medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în același timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securității 
venitului în perioade de tranziție 
profesională și pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minoritățile, 
persoanele cu dizabilități, copiii și tinerii, 
persoanele în vârstă, migranții legali și 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială și inovarea socială 
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în sprijinul celor mai vulnerabili.

Or. de

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Orientarea 10 – obiectiv principal

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre își vor elabora obiectivele 
naționale, este de a reduce cu 25% numărul 
europenilor care trăiesc sub pragul național 
al sărăciei, scoțând din sărăcie peste 20 de 
milioane de oameni.

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre își vor elabora obiectivele 
naționale, este de a reduce cu 40% numărul 
europenilor care trăiesc sub pragul național 
al sărăciei, scoțând din sărăcie peste 32 de
milioane de oameni.

Or. de


