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Amendamentul 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene stipulează la articolul 145 că 
statele membre şi UE iau măsuri pentru 
elaborarea unei strategii coordonate pentru 
ocuparea forţei de muncă şi în special 
pentru promovarea unei forţe de muncă 
calificată, formată şi adaptabilă, precum 
şi a unor pieţe ale muncii capabile să 
reacţioneze rapid la evoluţia economiei, în 
vederea realizării obiectivelor enunţate la 
articolul 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. Statele Membre, având în 
vedere practicile naţionale privind 
responsabilităţile partenerilor sociali, 
consideră promovarea ocupării forţei de 
muncă drept o chestiune de interes comun 
şi îşi coordonează, în cadrul Consiliului, 
acţiunile întreprinse în acest sens, în 
conformitate cu prevederile articolului 
148 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene.

(1) Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene stipulează la articolul 145 că 
statele membre şi UE iau măsuri pentru 
elaborarea unei strategii coordonate pentru 
ocuparea forţei de muncă şi în special 
pentru promovarea educaţiei, a formării 
profesionale şi a formării suplimentare,
precum şi a integrării lucrătorilor pe piaţa 
forţei de muncă, care au devenit şi vor 
rămâne necesare, dată fiind evoluţia 
economiei, în vederea realizării 
obiectivelor enunţate la articolul 3 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.

Or. de

Amendamentul 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Propunere de decizie
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede, la articolul 3 alineatul (3), că 
Uniunea combate excluziunea socială şi 
discriminările şi promovează justiţia şi 

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede, la articolul 3 alineatul (3), că 
Uniunea depune eforturi pentru ocuparea 
integrală a forţei de muncă şi progres 
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protecţia sociale şi prevede asigurarea de 
către iniţiativele Uniunii a coordonării 
politicilor sociale ale statelor membre. 
Articolul 9 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene prevede că, 
în definirea şi punerea în aplicare a 
politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea ţine 
seama de cerinţele privind garantarea unei 
protecţii sociale corespunzătoare şi de
combaterea excluziunii sociale.

social, combate excluziunea socială şi 
discriminările şi promovează justiţia şi 
protecţia socială şi prevede asigurarea de 
către iniţiativele Uniunii a coordonării 
politicilor sociale ale statelor membre. 
Articolul 9 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene prevede că, 
în definirea şi punerea în aplicare a 
politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea ţine 
seama de cerinţele privind promovarea 
unui nivel ridicat al ocupării forţei de 
muncă, garantarea unei protecţii sociale 
corespunzătoare şi combaterea excluziunii 
sociale.

Or. el

Amendamentul 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede, la articolul 3 alineatul (3), că 
Uniunea combate excluziunea socială şi 
discriminările şi promovează justiţia şi
protecţia sociale şi prevede asigurarea de 
către iniţiativele Uniunii a coordonării
politicilor sociale ale statelor membre. 
Articolul 9 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene prevede că, 
în definirea şi punerea în aplicare a 
politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea ţine 
seama de cerinţele privind garantarea unei 
protecţii sociale corespunzătoare şi de
combaterea excluziunii sociale.

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede, la articolul 3 alineatul (3), că 
Uniunea combate excluziunea socială şi 
discriminările şi promovează justiţia şi
oferă protecţie socială; se aşteaptă ca 
Uniunea să lanseze iniţiative de 
coordonare a politicilor sociale ale statelor 
membre. Articolul 9 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene prevede că, 
în definirea şi punerea în aplicare a 
politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea ţine 
seama de cerinţele privind promovarea 
unui nivel ridicat al ocupării forţei de 
muncă, garantarea unei protecţii sociale 
corespunzătoare, combaterea excluziunii 
sociale şi un nivel înalt de educaţie şi 
formare profesională şi de protecţie a 
sănătăţii.

Or. de
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Amendamentul 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede, la articolul 3 alineatul (3), că 
Uniunea combate excluziunea socială şi 
discriminările şi promovează justiţia şi 
protecţia sociale şi prevede asigurarea de 
către iniţiativele Uniunii a coordonării 
politicilor sociale ale statelor membre. 
Articolul 9 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene prevede că, 
în definirea şi punerea în aplicare a 
politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea ţine 
seama de cerinţele privind garantarea unei 
protecţii sociale corespunzătoare şi de
combaterea excluziunii sociale.

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede, la articolul 3 alineatul (3), că 
Uniunea combate excluziunea socială şi 
discriminările şi promovează justiţia şi 
protecţia sociale şi prevede asigurarea de 
către iniţiativele Uniunii a coordonării 
politicilor sociale ale statelor membre. 
Articolul 9 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene prevede că, 
în definirea şi punerea în aplicare a 
politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea ţine 
seama de cerinţele privind promovarea
unei ocupări integrale şi în condiţii 
decente a forţei de muncă, garantarea unei 
protecţii sociale corespunzătoare şi 
combaterea excluziunii sociale, iar toate 
statele membre ar trebui să respecte 
principiul unei remuneraţii egale pentru o 
muncă egală efectuată în acelaşi loc de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede, la articolul 3 alineatul (3), că 
Uniunea combate excluziunea socială şi 
discriminările şi promovează justiţia şi 
protecţia sociale şi prevede asigurarea de 
către iniţiativele Uniunii a coordonării 
politicilor sociale ale statelor membre. 

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede, la articolul 3 alineatul (3), că 
Uniunea combate excluziunea socială şi 
discriminările şi promovează justiţia şi 
protecţia sociale şi prevede asigurarea de 
către iniţiativele Uniunii a coordonării 
politicilor sociale ale statelor membre. 
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Articolul 9 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene prevede că, 
în definirea şi punerea în aplicare a 
politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea ţine 
seama de cerinţele privind garantarea unei 
protecţii sociale corespunzătoare şi de
combaterea excluziunii sociale.

Articolul 9 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene prevede că, 
în definirea şi punerea în aplicare a 
politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea ţine 
seama de cerinţele privind promovarea 
unui nivel ridicat al ocupării forţei de 
muncă, garantarea unei protecţii sociale 
corespunzătoare, combaterea excluziunii 
sociale şi un nivel înalt de educaţie şi 
formare profesională.

Or. en

Amendamentul 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Strategia de la Lisabona lansată în 2000 
s-a bazat pe recunoaşterea nevoii UE de a-
şi spori productivitatea şi competitivitatea, 
consolidând totodată coeziunea socială, în 
condiţiile concurenţei globale, 
transformărilor tehnologice şi ale unei 
populaţii în curs de îmbătrânire. Strategia 
de la Lisabona a fost relansată în 2005, 
după o revizuire intermediară care a 
condus la punerea unui accent mai puternic 
pe creştere economică şi pe locuri de 
muncă mai multe şi mai bune.

(4) Strategia de la Lisabona lansată în 2000 
s-a bazat pe recunoaşterea nevoii UE de a-
şi menţine productivitatea şi 
competitivitatea, consolidând totodată 
coeziunea socială, în condiţiile concurenţei 
globale, ale transformărilor şi 
interdependenţelor economice, ale 
transformărilor tehnologice şi ale unei 
populaţii în curs de schimbare. Strategia de 
la Lisabona a fost relansată în 2005, după o 
revizuire intermediară care a condus la 
punerea unui accent mai puternic pe 
creştere economică şi pe locuri de muncă 
mai multe şi mai bune. În ultimă instanţă, 
Strategia de la Lisabona nu şi-a atins 
obiectivele. Punând accentul pe 
competitivitate, reducerea costurilor, 
desfiinţarea statului social, creşterea 
gradului de flexibilitate al pieţelor muncii, 
liberalizarea pieţelor în general şi 
dereglementarea pieţelor financiare în 
particular, aceasta a aprofundat 
inegalităţile în ceea ce priveşte 
repartizarea veniturilor şi a avuţiei, a 
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agravat răspândirea sărăciei, excluziunea 
socială, munca pentru o remuneraţie 
scăzută şi angajarea în condiţii precare. 
Este necesară o strategie alternativă a 
Uniunii Europene pentru dezvoltarea 
durabilă, dreptate socială şi ocuparea 
integrală a forţei de muncă.

Or. de

Amendamentul 34
Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Strategia de la Lisabona lansată în 2000 
s-a bazat pe recunoaşterea nevoii UE de a-
şi spori productivitatea şi competitivitatea, 
consolidând totodată coeziunea socială, în 
condiţiile concurenţei globale, 
transformărilor tehnologice şi ale unei 
populaţii în curs de îmbătrânire. Strategia 
de la Lisabona a fost relansată în 2005, 
după o revizuire intermediară care a 
condus la punerea unui accent mai puternic 
pe creştere economică şi pe locuri de 
muncă mai multe şi mai bune.

(4) Strategia de la Lisabona lansată în 2000 
s-a bazat pe recunoaşterea nevoii UE de a-
şi spori productivitatea şi competitivitatea, 
consolidând totodată coeziunea socială, în 
condiţiile concurenţei globale, 
transformărilor tehnologice şi ale unei 
populaţii în curs de îmbătrânire. Strategia 
de la Lisabona a fost relansată în 2005, 
după o revizuire intermediară care a 
condus la punerea unui accent mai puternic 
pe creştere economică şi pe locuri de 
muncă mai multe şi mai bune. În ultimă 
instanţă, Strategia de la Lisabona nu şi-a 
atins obiectivele. Punând accentul pe 
competitivitate, reducerea costurilor, 
desfiinţarea statului social, creşterea 
gradului de flexibilitate al pieţelor muncii, 
liberalizarea pieţelor în general şi 
dereglementarea pieţelor financiare în 
particular, aceasta a aprofundat 
inegalităţile în ceea ce priveşte 
repartizarea veniturilor şi a avuţiei, a 
agravat răspândirea sărăciei, excluziunea 
socială, munca pentru o remuneraţie 
scăzută şi angajarea în condiţii precare. A 
venit timpul unei strategii alternative a 
Uniunii Europene pentru dezvoltarea 
durabilă, dreptate socială şi ocuparea 
integrală a forţei de muncă.
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Or. en

Amendamentul 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Strategia de la Lisabona lansată în 2000 
s-a bazat pe recunoaşterea nevoii UE de a-
şi spori productivitatea şi competitivitatea, 
consolidând totodată coeziunea socială, în 
condiţiile concurenţei globale, 
transformărilor tehnologice şi ale unei 
populaţii în curs de îmbătrânire. Strategia 
de la Lisabona a fost relansată în 2005, 
după o revizuire intermediară care a 
condus la punerea unui accent mai puternic 
pe creştere economică şi pe locuri de 
muncă mai multe şi mai bune.

(4) Strategia de la Lisabona lansată în 2000 
s-a bazat pe recunoaşterea nevoii UE de a-
şi spori productivitatea axată pe 
cunoaştere şi competitivitatea şi de a 
recrea condiţiile pentru ocuparea 
integrală a forţei de muncă, consolidând 
totodată coeziunea socială şi regională, în 
condiţiile concurenţei globale, ale 
transformărilor tehnologice şi ale unei 
populaţii în curs de îmbătrânire. Strategia 
de la Lisabona a fost relansată în 2005, 
după o revizuire intermediară care a 
condus la punerea unui accent mai puternic 
pe creştere economică şi pe locuri de 
muncă mai multe şi mai bune.

Or. el

Amendamentul 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Strategia de la Lisabona pentru creştere 
economică şi ocuparea forţei de muncă a 
contribuit la obţinerea unui consens cu 
privire la direcţia generală a politicii 
economice şi a politicii privind ocuparea 
forţei de muncă ale UE. În conformitate cu 
această strategie, Consiliul a adoptat în 
2005 orientări generale de politică 
economică şi orientări privind ocuparea 

(5) Strategia de la Lisabona pentru creştere 
economică şi ocuparea forţei de muncă ar 
trebui să definească direcţia generală a 
politicii economice şi a politicii privind 
ocuparea forţei de muncă ale UE. În 
conformitate cu această strategie, Consiliul 
a adoptat în 2005 orientări generale de 
politică economică şi orientări privind 
ocuparea forţei de muncă, pe care le-a 
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forţei de muncă, pe care le-a revizuit în 
2008. Cele 24 de orientări au constituit 
baza programelor naţionale de reformă, 
descriind principalele priorităţi în materie 
de reformă macroeconomică, 
microeconomică şi a pieţei forţei de muncă 
pentru UE în ansamblu. Cu toate acestea, 
experienţa arată că orientările nu au stabilit
priorităţi suficient de clare şi că legăturile 
dintre acestea ar fi putut fi mai puternice. 
Aceasta a limitat impactul lor asupra 
elaborării politicilor la nivel naţional.

revizuit în 2008. Cele 24 de orientări au 
constituit baza programelor naţionale de 
reformă, descriind principalele priorităţi în 
materie de reformă macroeconomică, 
microeconomică şi a pieţei forţei de muncă 
pentru UE în ansamblu. Cu toate acestea, 
experienţa arată că orientările nu au stabilit
obiective suficient de obligatorii pentru 
participarea socială, politică şi culturală a 
tuturor rezidenţilor din Uniunea 
Europeană şi pentru transformarea de 
natură ecologică a economiei. Aceasta a 
limitat impactul lor asupra elaborării 
politicilor la nivel naţional.

Or. de

Amendamentul 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Strategia de la Lisabona pentru creştere 
economică şi ocuparea forţei de muncă a 
contribuit la obţinerea unui consens cu 
privire la direcţia generală a politicii 
economice şi a politicii privind ocuparea 
forţei de muncă ale UE. În conformitate cu 
această strategie, Consiliul a adoptat în 
2005 orientări generale de politică 
economică şi orientări privind ocuparea 
forţei de muncă, pe care le-a revizuit în 
2008. Cele 24 de orientări au constituit 
baza programelor naţionale de reformă, 
descriind principalele priorităţi în materie 
de reformă macroeconomică, 
microeconomică şi a pieţei forţei de muncă 
pentru UE în ansamblu. Cu toate acestea, 
experienţa arată că orientările nu au stabilit 
priorităţi suficient de clare şi că legăturile 
dintre acestea ar fi putut fi mai puternice. 
Aceasta a limitat impactul lor asupra 
elaborării politicilor la nivel naţional şi, în 
cele din urmă, obiectivele fundamentale 
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ale strategiei nu au putut fi realizate.

Or. pl

Amendamentul 38
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Strategia de la Lisabona pentru creştere 
economică şi ocuparea forţei de muncă a 
contribuit la obţinerea unui consens cu 
privire la direcţia generală a politicii 
economice şi a politicii privind ocuparea 
forţei de muncă ale UE. În conformitate cu 
această strategie, Consiliul a adoptat în 
2005 orientări generale de politică 
economică şi orientări privind ocuparea 
forţei de muncă, pe care le-a revizuit în 
2008. Cele 24 de orientări au constituit 
baza programelor naţionale de reformă, 
descriind principalele priorităţi în materie 
de reformă macroeconomică, 
microeconomică şi a pieţei forţei de muncă 
pentru UE în ansamblu. Cu toate acestea, 
experienţa arată că orientările nu au stabilit 
priorităţi suficient de clare şi că legăturile 
dintre acestea ar fi trebuit să fie mai 
puternice. Aceasta a limitat impactul lor 
asupra elaborării politicilor la nivel 
naţional.

Or. nl

Amendamentul 39
Marian Harkin

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

economică şi ocuparea forţei de muncă a 
contribuit la obţinerea unui consens cu 
privire la direcţia generală a politicii 
economice şi a politicii privind ocuparea 
forţei de muncă ale UE. În conformitate cu 
această strategie, Consiliul a adoptat în 
2005 orientări generale de politică 
economică şi orientări privind ocuparea 
forţei de muncă, pe care le-a revizuit în 
2008. Cele 24 de orientări au constituit 
baza programelor naţionale de reformă, 
descriind principalele priorităţi în materie 
de reformă macroeconomică, 
microeconomică şi a pieţei muncii pentru 
UE în ansamblu. Cu toate acestea, 
experienţa arată că orientările nu au stabilit 
priorităţi suficient de clare, că legăturile 
dintre acestea ar fi putut fi mai puternice şi 
că statele membre nu şi-au asumat 
orientările în cauză. Aceasta a limitat 
impactul lor asupra elaborării politicilor la 
nivel naţional.

Or. en

Amendamentul 40
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În afară de noi iniţiative legislative 
cu accent social la nivelul UE, Uniunea 
Europeană trebuie să-şi îmbunătăţească 
în mod semnificativ politicile actuale şi 
punerea lor în aplicare.

Or. en

Amendamentul 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Propunere de decizie
Considerentul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Criza financiară şi economică 
declanşată în 2008 a avut drept rezultat 
pierderea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă şi a unei părţi 
considerabile din producţia potenţială şi a 
condus la o deteriorare dramatică a 
finanţelor publice. Cu toate acestea, Planul 
european de redresare economică a ajutat 
statele membre să abordeze criza, în parte 
prin intermediul unor stimulente fiscale 
coordonate, moneda euro îndeplinind un 
rol de ancoră pentru stabilitatea 
macroeconomică. Prin urmare, criza a 
demonstrat că, dacă este consolidată şi 
eficientizată, coordonarea politicilor UE 
poate produce rezultate semnificative. 
Criza a evidenţiat, de asemenea, 
interdependenţa strânsă dintre economiile 
şi pieţele muncii din statele membre.

(6) Criza financiară şi economică 
declanşată în 2008 a avut drept rezultat 
pierderea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă şi a unei părţi 
considerabile din producţia potenţială şi a 
condus la o deteriorare dramatică a 
finanţelor publice. Cu toate acestea, Planul 
european de redresare economică a ajutat 
statele membre să abordeze criza, în parte 
prin intermediul unor stimulente fiscale 
coordonate, moneda euro îndeplinind un 
rol de ancoră pentru stabilitatea 
macroeconomică. Prin urmare, criza a 
demonstrat că, dacă este consolidată şi 
eficientizată, coordonarea politicilor UE 
poate produce rezultate semnificative. 
Criza, care este încă în curs, evidenţiază, 
de asemenea, interdependenţa strânsă 
dintre economiile şi pieţele muncii din 
statele membre şi necesitatea unei 
revizuiri aprofundate a mecanismelor 
pentru care ocuparea forţei de muncă şi 
obiectivele sociale trebuie să constituie în 
continuare obiective garantate. 

Or. el

Amendamentul 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Criza financiară şi economică 
declanşată în 2008 a avut drept rezultat 
pierderea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă şi a unei părţi 
considerabile din producţia potenţială şi a 
condus la o deteriorare dramatică a 
finanţelor publice. Cu toate acestea, Planul

(6) Criza financiară şi economică 
declanşată în 2008 a avut drept rezultat 
pierderea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă şi a unei părţi 
considerabile din producţia potenţială şi a 
condus la o deteriorare dramatică a 
finanţelor publice. Cu toate acestea, Planul 
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european de redresare economică a ajutat 
statele membre să abordeze criza, în parte 
prin intermediul unor stimulente fiscale 
coordonate, moneda euro îndeplinind un 
rol de ancoră pentru stabilitatea 
macroeconomică. Prin urmare, criza a 
demonstrat că, dacă este consolidată şi 
eficientizată, coordonarea politicilor UE
poate produce rezultate semnificative. 
Criza a evidenţiat, de asemenea,
interdependenţa strânsă dintre economiile 
şi pieţele muncii din statele membre.

european de redresare economică a ajutat 
statele membre să abordeze criza, în parte 
prin intermediul unor stimulente fiscale 
coordonate, moneda euro îndeplinind un 
rol de ancoră pentru stabilitatea 
macroeconomică. Prin urmare, criza a 
demonstrat că, dacă ar fi fost consolidată şi 
eficientizată, coordonarea politicilor UE ar 
fi putut produce rezultate semnificative. În 
plus, criza a evidenţiat, de asemenea,
Uniunea trebuie completeze piaţa internă 
printr-o dimensiune socială şi ecologică, 
astfel încât cât mai puţini să sufere de pe 
urma crizelor grave ale capitalismului.

Or. de

Amendamentul 43
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de decizie
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Criza financiară şi economică 
declanşată în 2008 a avut drept rezultat 
pierderea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă şi a unei părţi 
considerabile din producţia potenţială şi a 
condus la o deteriorare dramatică a 
finanţelor publice. Cu toate acestea, Planul 
european de redresare economică a ajutat 
statele membre să abordeze criza, în parte 
prin intermediul unor stimulente fiscale 
coordonate, moneda euro îndeplinind un 
rol de ancoră pentru stabilitatea 
macroeconomică. Prin urmare, criza a 
demonstrat că, dacă este consolidată şi 
eficientizată, coordonarea politicilor UE 
poate produce rezultate semnificative. 
Criza a evidenţiat, de asemenea, 
interdependenţa strânsă dintre economiile 
şi pieţele muncii din statele membre.

(6) Criza financiară şi economică
declanşată în 2008 a avut drept rezultat 
pierderea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă şi a unei părţi 
considerabile din producţia potenţială şi a 
condus la o deteriorare dramatică a 
finanţelor publice. Cu toate acestea, Planul 
european de redresare economică a ajutat 
statele membre să abordeze criza, în parte 
prin intermediul unor stimulente fiscale 
coordonate, moneda euro îndeplinind un 
rol de ancoră pentru stabilitatea 
macroeconomică. Prin urmare, criza a 
demonstrat că, dacă este consolidată şi 
eficientizată, coordonarea politicilor UE 
poate produce rezultate semnificative.
Criza a evidenţiat, de asemenea, 
interdependenţa strânsă dintre economiile 
şi pieţele muncii din statele membre. În 
plus, pieţele forţei de muncă şi sistemele 
de securitate socială devin şi mai 
interdependente datorită creşterii 
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volumului muncii transfrontaliere şi al 
pensionarilor migranţi.

Or. nl

Amendamentul 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Criza financiară şi economică 
declanşată în 2008 a avut drept rezultat 
pierderea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă şi a unei părţi 
considerabile din producţia potenţială şi a 
condus la o deteriorare dramatică a 
finanţelor publice. Cu toate acestea, Planul 
european de redresare economică a ajutat 
statele membre să abordeze criza, în parte 
prin intermediul unor stimulente fiscale 
coordonate, moneda euro îndeplinind un 
rol de ancoră pentru stabilitatea 
macroeconomică. Prin urmare, criza a 
demonstrat că, dacă este consolidată şi 
eficientizată, coordonarea politicilor UE 
poate produce rezultate semnificative. 
Criza a evidenţiat, de asemenea, 
interdependenţa strânsă dintre economiile 
şi pieţele muncii din statele membre.

(6) Criza financiară şi economică 
declanşată în 2008 a avut drept rezultat 
pierderea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă şi a unei părţi 
considerabile din producţia potenţială şi a 
condus la o deteriorare dramatică a 
finanţelor publice. Cu toate acestea, Planul 
european de redresare economică a ajutat 
statele membre să abordeze criza, în parte 
prin intermediul unor stimulente fiscale 
coordonate, moneda euro îndeplinind un 
rol de ancoră pentru stabilitatea 
macroeconomică. Prin urmare, criza a 
demonstrat că, dacă este consolidată şi 
eficientizată, coordonarea politicilor UE 
poate produce rezultate semnificative. 
Criza a evidenţiat, de asemenea, 
interdependenţa strânsă dintre economiile 
statelor membre şi a subliniat lipsa unor 
mijloace eficiente de reacţie rapidă la 
semnele crizei.

Or. pl

Amendamentul 45
Siiri Oviir

Propunere de decizie
Considerentul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Criza financiară şi economică 
declanşată în 2008 a avut drept rezultat 
pierderea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă şi a unei părţi 
considerabile din producţia potenţială şi a 
condus la o deteriorare dramatică a 
finanţelor publice. Cu toate acestea, Planul 
european de redresare economică a ajutat 
statele membre să abordeze criza, în parte 
prin intermediul unor stimulente fiscale 
coordonate, moneda euro îndeplinind un 
rol de ancoră pentru stabilitatea 
macroeconomică. Prin urmare, criza a 
demonstrat că, dacă este consolidată şi 
eficientizată, coordonarea politicilor UE 
poate produce rezultate semnificative. 
Criza a evidenţiat, de asemenea, 
interdependenţa strânsă dintre economiile 
şi pieţele muncii din statele membre.

(6) Criza financiară şi economică 
declanşată în 2008 a avut drept rezultat 
pierderea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă şi a unei părţi 
considerabile din producţia potenţială şi a 
condus la o deteriorare dramatică a 
finanţelor publice. Cu toate acestea, Planul 
european de redresare economică a ajutat 
statele membre să abordeze criza, în parte 
prin intermediul unor stimulente fiscale 
coordonate, moneda euro îndeplinind un 
rol de ancoră pentru stabilitatea 
macroeconomică. Prin urmare, criza a 
demonstrat că, dacă este consolidată şi 
eficientizată, coordonarea politicilor UE 
poate produce rezultate semnificative. 
Criza a evidenţiat, de asemenea, 
interdependenţa strânsă dintre economiile 
şi pieţele muncii din statele membre, fapt 
pentru care exploatarea pe deplin a 
potenţialului pieţei interne devine, de 
asemenea, una dintre modalităţile 
esenţiale de a spori competitivitatea 
Europei.

Or. et

Amendamentul 46
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Criza financiară şi economică 
declanşată în 2008 a avut drept rezultat 
pierderea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă şi a unei părţi 
considerabile din producţia potenţială şi a 
condus la o deteriorare dramatică a 
finanţelor publice. Cu toate acestea, Planul 
european de redresare economică a ajutat 
statele membre să abordeze criza, în parte 

(6) Criza financiară şi economică 
declanşată în 2008 a avut drept rezultat 
pierderea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă şi a unei părţi 
considerabile din producţia potenţială şi a 
condus la o deteriorare dramatică a 
finanţelor publice. Cu toate acestea, Planul 
european de redresare economică a ajutat 
statele membre să abordeze criza, în parte 
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prin intermediul unor stimulente fiscale 
coordonate, moneda euro îndeplinind un 
rol de ancoră pentru stabilitatea 
macroeconomică. Prin urmare, criza a 
demonstrat că, dacă este consolidată şi
eficientizată, coordonarea politicilor UE 
poate produce rezultate semnificative. 
Criza a evidenţiat, de asemenea, 
interdependenţa strânsă a economiilor şi a 
pieţelor forţei de muncă ale statelor 
membre.

prin intermediul unor stimulente fiscale 
coordonate. Prin urmare, criza a 
demonstrat că, dacă este eficientă, 
coordonarea unora dintre politicile UE 
poate produce rezultate semnificative, 
respectând totodată principiul 
subsidiarităţii. Criza a evidenţiat, de 
asemenea, interdependenţa strânsă a 
economiilor şi a pieţelor forţei de muncă 
ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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 şi să-şi direcţioneze 
economia către o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii. Cinci 
obiective principale, enumerate la 
orientările relevante, reprezintă obiective 
comune ce orientează acţiunea statelor 
membre şi a Uniunii. Statele membre ar 
trebui să depună toate eforturile posibile 
pentru a îndeplini obiectivele naţionale şi
pentru a elimina blocajele care limitează 
creşterea 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, să reacţioneze mai 
eficient la provocări şi crize viitoare, şi să-
şi direcţioneze economia către o gestiune 
viabilă, ecologică, durabilă din punct de 
vedere economic şi favorabilă incluziunii.
Obiectivele principale, enumerate la 
orientările relevante, reprezintă obiective 
comune ce orientează acţiunea statelor 
membre şi a Uniunii. Statele membre ar 
trebui să îndeplinească obiectivele 
naţionale şi să elimine obstacolele care
stau în calea unui proces de restructurare 
şi a creării de locuri de muncă mai 
numeroase şi de înaltă calitate.

Or. de
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Amendamentul 48
Ilda Figueiredo

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 şi să-şi 
direcţioneze economia către o creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii. Cinci obiective principale, 
enumerate la orientările relevante, 
reprezintă obiective comune ce orientează 
acţiunea statelor membre şi a Uniunii. 
Statele membre ar trebui să depună toate 
eforturile posibile pentru a îndeplini
obiectivele naţionale şi pentru a elimina
blocajele care limitează creşterea 
economică.

(7) Comisia a propus crearea unei noi 
strategii pentru deceniul următor, Strategia 
Europa 2020, şi, în acest context, trebuie 
să recunoască necesitatea modificării 
politicilor macroeconomice actuale (de 
exemplu suspendarea pactului de 
stabilitate, încetarea proceselor de 
privatizare şi de liberalizare etc.) pentru a 
acorda prioritate creării de locuri de 
muncă de calitate care să respecte 
drepturile femeilor, să ofere salarii mai 
bune, să reducă sărăcia şi să asigure o 
incluziune socială mai cuprinzătoare şi 
un progres mai susţinut. Cinci obiective 
principale, enumerate la orientările 
relevante, reprezintă obiective comune ce 
orientează acţiunea statelor membre şi a 
Uniunii. Statele membre ar trebui să 
îndeplinească obiectivele naţionale şi să 
elimine obstacolele care stau în calea 
creării de locuri de muncă mai 
numeroase şi de înaltă calitate.

Or. en

Amendamentul 49
Sylvana Rapti

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 şi să-şi direcţioneze 
economia către o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii. Cinci 

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

de un nivel ridicat al ocupării forţei de 
muncă, de productivitate şi de coeziune 
socială. Cinci obiective principale, 
enumerate la orientările relevante, 
reprezintă obiective comune ce orientează 
acţiunea statelor membre şi a Uniunii. 
Statele membre ar trebui să depună toate 
eforturile posibile, în funcţie de condiţiile 
specifice fiecăruia, pentru a îndeplini 
obiectivele naţionale şi pentru a elimina 
blocajele care limitează creşterea 
economică.

Or. el

Amendamentul 50
Georges Bach

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 şi să-şi direcţioneze 
economia către o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii. Cinci 
obiective principale, enumerate la 
orientările relevante, reprezintă obiective 
comune ce orientează acţiunea statelor 
membre şi a Uniunii. Statele membre ar 
trebui să depună toate eforturile posibile 
pentru a îndeplini obiectivele naţionale şi 
pentru a elimina blocajele care limitează
creşterea 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 şi să-şi direcţioneze 
economia către o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii. Cinci 
obiective principale, enumerate la 
orientările relevante, reprezintă obiective 
comune ce orientează acţiunea statelor 
membre şi a Uniunii. Statele membre ar 
trebui să depună toate eforturile posibile 
pentru a îndeplini obiectivele naţionale şi 
pentru a elimina blocajele pentru a 
încuraja creşterea economică, pentru a 
salvgarda locurile de muncă existente şi 
pentru a crea altele suplimentare.

Or. de
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Amendamentul 51
Elizabeth Lynne

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 şi să-şi direcţioneze 
economia către o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii. Cinci 
obiective principale, enumerate la 
orientările relevante, reprezintă obiective 
comune ce orientează acţiunea statelor 
membre şi a Uniunii. Statele membre ar 
trebui să depună toate eforturile posibile 
pentru a îndeplini obiectivele naţionale şi 
pentru a elimina blocajele care limitează 
creşterea 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, să-şi direcţioneze 
economia către o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii şi să 
combată sărăcia. Cinci obiective 
principale, enumerate la orientările 
relevante, reprezintă obiective comune ce 
orientează acţiunea statelor membre şi a 
Uniunii. Statele membre ar trebui să 
depună toate eforturile posibile pentru a 
îndeplini obiectivele naţionale şi pentru a 
elimina blocajele care limitează creşterea 
economică şi combaterea sărăciei şi a 
excluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 52
Marian Harkin

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 şi să-şi direcţioneze 
economia către o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii. Cinci 
obiective principale, enumerate la 
orientările relevante, reprezintă obiective 
comune ce orientează acţiunea statelor 
membre şi a Uniunii. Statele membre ar 
trebui să depună toate eforturile posibile 
pentru a îndeplini obiectivele naţionale şi 

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

pentru a-şi asuma aceste obiective şi
pentru a elimina blocajele care limitează 
creşterea economică.

Or. en

Amendamentul 53
Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea
macroeconomică şi durabilitatea 
finanţelor publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de
creştere.

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura rezultate
macroeconomice mai bune în vederea 
unei creşteri economice durabile din 
punct de vedere social şi al mediului,
pentru a reduce dezechilibrele 
macroeconomice şi a îmbunătăţi 
asigurarea cu locuri de muncă de înaltă 
calitate şi protecţia socială. Stimulentele
fiscale ar trebui menţinute în următorii 3-
5 ani pentru a depăşi stagnarea 
economică şi şomajul în creştere.
Stimularea fiscală coordonată la nivelul 
statelor membre şi la nivelul UE trebuie 
orientată către redresarea economică prin 
intermediul unui plan de redresare 
focalizat al UE care să integreze 
egalitatea de gen în toate aspectele sale, 
mobilizând în fiecare an un procent din 
PIB-ul UE pentru investiţii într-o 
dezvoltare economică durabilă din punct 
de vedere al mediului, social şi economic, 
asigurând astfel o strategie pentru crearea 
de noi locuri de muncă de calitate.

Or. en
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Amendamentul 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea
macroeconomică şi durabilitatea 
finanţelor publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de
creştere.

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura rezultate
macroeconomice mai bune în vederea 
unei creşteri economice durabile din 
punct de vedere social şi al mediului,
pentru a reduce dezechilibrele 
macroeconomice şi a îmbunătăţi 
asigurarea cu locuri de muncă de înaltă 
calitate şi protecţia socială. Stimulentele
fiscale ar trebui menţinute în următorii 3-
5 ani pentru a depăşi stagnarea 
economică şi şomajul în creştere.
Stimularea fiscală coordonată la nivelul 
statelor membre şi la nivelul UE trebuie 
orientată către redresarea economică prin 
intermediul unui plan de redresare 
focalizat al UE care să integreze 
egalitatea de gen în toate aspectele sale, 
mobilizând în fiecare an un procent din 
PIB-ul UE pentru investiţii într-o 
dezvoltare economică durabilă din punct 
de vedere al mediului, asigurând astfel o 
strategie pentru crearea de noi locuri de 
muncă de calitate.

Or. en

Amendamentul 55
Sylvana Rapti

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
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membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere.

membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere. 
Cu toate acestea, pentru a realiza în 
practică obiectivele de coeziune 
economică şi socială durabilă, ar trebui să 
se acorde prioritate dezechilibrelor 
macroeconomice majore care există între 
statele membre şi diferenţelor în ceea ce 
priveşte nivelul de competitivitate al 
acestora. 

Or. el

Amendamentul 56
Siiri Oviir

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere.

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei muncii, în 
privinţa căreia ar trebui să se pună accent 
pe aplicarea principiilor de flexicuritate şi 
pe investiţii în măsuri active pe piaţa 
forţei de muncă. Atunci când redresarea 
economică este sigură, retragerea 
stimulentelor fiscale ar trebui pusă în 
aplicare şi coordonată în cadrul Pactului de 
stabilitate şi creştere.
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Or. et

Amendamentul 57
Olle Ludvigsson

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere.

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice, pentru a 
consolida coeziunea socială şi a 
îmbunătăţi performanţa forţei de muncă. 
Retragerea treptată a stimulentelor fiscale, 
care trebuie iniţiată de îndată ce 
economia se îndreaptă către o redresare 
durabilă, ar trebui pusă în aplicare şi 
coordonată, printre altele, în cadrul 
Pactului de stabilitate şi de creştere.

Or. en

Amendamentul 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică, promovarea unor locuri 
de muncă mai numeroase şi mai bune, 
conform principiilor promovate de OIM 
în agenda sa privind munca decentă, şi 
durabilitatea finanţelor publice, pentru a 
îmbunătăţi competitivitatea, pentru a 
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trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere.

reduce dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere.

Or. en

Amendamentul 59
Franz Obermayr

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere.

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre trebuie să realizeze reforme
orientate spre rezultate pentru a asigura 
stabilitatea macroeconomică şi 
durabilitatea finanţelor publice, pentru a 
îmbunătăţi competitivitatea, pentru a 
reduce dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere.

Or. de

Amendamentul 60
Silvia Costa

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică şi a unor 
strategii globale de creare a condiţiilor 
pentru creşterea economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 



AM\820832RO.doc 25/225 PE442.935v02-00

RO

publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere.

ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere.

Or. it

Amendamentul 61
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere.

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
structurale pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi productivitatea şi performanţa 
pieţei forţei de muncă. Retragerea 
stimulentelor fiscale ar trebui pusă în 
aplicare şi coordonată în cadrul Pactului de 
stabilitate şi de creştere.

Or. en

Amendamentul 62
Elizabeth Lynne

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
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membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere.

membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice, a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă şi a combate sărăcia. Retragerea 
stimulentelor fiscale ar trebui pusă în
aplicare şi coordonată în cadrul Pactului de 
stabilitate şi de creştere.

Or. en

Amendamentul 63
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere.

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze şi să menţină 
reforme ambiţioase pentru a asigura 
stabilitatea macroeconomică şi 
durabilitatea finanţelor publice, pentru a 
îmbunătăţi competitivitatea, pentru a 
reduce dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere.

Or. en

Amendamentul 64
Jutta Steinruck

Propunere de decizie
Considerentul 8a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Europa 2020 ar trebui să fie o 
strategie de ieşire din criza economică, de 
prevenire a aprofundării crizei economice 
şi sociale, strâns corelată cu politica de 
coeziune şi structurală şi, pe termen 
mediu, de revitalizare a economiilor 
europene.

Or. de

Amendamentul 65
Georges Bach

Propunere de decizie
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Europa 2020 ar trebui să fie o 
strategie de ieşire din criza economică, de 
prevenire a aprofundării crizei economice 
şi sociale şi, pe termen mediu, de 
revitalizare a economiilor europene.

Or. de

Amendamentul 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Europa 2020 ar trebui să fie o 
strategie care să aducă în prim plan 
oamenii şi planeta, să realizeze o 
economie durabilă, să creeze locuri de 
muncă mai multe şi mai bune şi să 
soluţioneze provocările cu care se 
confruntă piaţa forţei de muncă generate 
de îmbătrânirea societăţii, criza 
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economică actuală şi cerinţele unei 
economii durabile în viitor.

Or. en

Amendamentul 67
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Europa 2020 ar trebui să fie o 
strategie de ieşire din criza economică, de 
prevenire a aprofundării crizei economice 
şi sociale şi de stimulare a economiilor 
noastre pe termen mediu pentru a 
contribui la rolul economic şi politic de 
frunte care îi revine UE la nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 68
Csaba Őry

Propunere de decizie
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Europa 2020 ar trebui să fie o 
strategie de ieşire din criza economică, de 
prevenire a aprofundării crizei economice 
şi sociale şi de stimulare a economiilor 
noastre pe termen mediu.

Or. en

Amendamentul 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Considerentul 8b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Bugetele naţionale şi bugetul UE, 
inclusiv fondurile europene, ar trebui 
coordonate şi adaptate la obiectivul 
privind pregătirea societăţii pentru o 
economie durabilă. În plus, în politicile 
lor din domeniul finanţelor publice, în 
special în cazuri de reduceri bugetare, 
statele membre ar trebui să aibă în vedere 
cerinţele unei tranziţii către o economie 
durabilă în condiţiile unei societăţi care 
îmbătrâneşte, în special nevoia de servicii 
de calitate şi necesitatea unor investiţii în 
educaţie, şi ar trebui să prevină eventuale 
efecte disproporţionate asupra angajării 
femeilor în câmpul muncii.

Or. en

Amendamentul 70
Konstantinos Poupakis

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 direcţionate către „creşterea 
inteligentă”, adică o creştere bazată pe 
cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar trebui
să vizeze îmbunătăţirea calităţii educaţiei, 
asigurarea accesului pentru toţi şi 
consolidarea performanţei în domeniul 
cercetării şi al afacerilor, pentru a promova 
inovaţia şi transferul cunoştinţelor în 
întreaga UE. Acestea ar trebui să 
încurajeze spiritul întreprinzător şi să ajute 
la transformarea ideilor creatoare în 
produse, servicii şi procese inovative, care 
pot genera creştere economică, locuri de 
muncă de calitate, coeziune teritorială, 
economică şi socială şi pot aborda mai 
eficient provocările sociale europene şi 

(9) În cadrul Strategiei Europa 2020, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
reforme direcţionate către „creşterea 
inteligentă”, adică o creştere bazată pe 
cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar trebui 
să vizeze îmbunătăţirea calităţii educaţiei, 
asigurarea accesului pentru toţi şi 
consolidarea performanţei în domeniul 
cercetării şi al afacerilor, pentru a promova 
inovaţia şi transferul cunoştinţelor în 
întreaga UE. Acestea ar trebui să 
încurajeze spiritul întreprinzător şi să ajute 
la transformarea ideilor creatoare în 
produse, servicii şi procese inovative, care 
pot genera creştere economică, locuri de 
muncă de calitate şi durabile pe termen 
lung, coeziune teritorială, economică şi 
socială şi pot aborda mai eficient 
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globale. În acest context, este esenţial să se 
valorifice la maximum tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor.

provocările sociale europene şi globale. În 
acest context, este esenţial să se valorifice 
la maximum tehnologiile informaţiei şi 
comunicaţiilor, gestionarea solidă şi 
eficientă a resurselor umane ale UE în 
vederea realizării unei mai mari 
competitivităţi şi să se furnizeze 
stimulente pentru a se acţiona eficient în 
vederea contracarării exodului de creiere.

Or. el

Amendamentul 71
Silvia Costa

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 direcţionate către „creşterea 
inteligentă”, adică o creştere bazată pe 
cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar trebui 
să vizeze îmbunătăţirea calităţii educaţiei, 
asigurarea accesului pentru toţi şi 
consolidarea performanţei în domeniul 
cercetării şi al afacerilor, pentru a 
promova inovaţia şi transferul 
cunoştinţelor în întreaga UE. Acestea ar 
trebui să încurajeze spiritul întreprinzător şi 
să ajute la transformarea ideilor creatoare 
în produse, servicii şi procese inovative, 
care pot genera creştere economică, locuri 
de muncă de calitate, coeziune teritorială, 
economică şi socială şi pot aborda mai 
eficient provocările sociale europene şi 
globale. În acest context, este esenţial să se 
valorifice la maximum tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor.

(9) În cadrul Strategiei Europa 2020, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
reforme direcţionate către „creşterea 
inteligentă”, adică o creştere bazată pe 
cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar trebui 
să vizeze îmbunătăţirea calităţii educaţiei, 
asigurarea accesului pentru toţi, reducerea 
numărului persoanelor care nu reușesc să 
își finalizeze şcolarizarea sau formarea 
profesională, afirmarea dreptului fiecărei 
persoane la învățare continuă, astfel încât 
aptitudinile să poată fi recunoscute și 
certificate, indiferent de cum și unde au 
fost dobândite, promovând cea mai largă 
diseminare posibilă a învățământului 
superior, inclusiv a științei și ingineriei.
Acestea ar trebui să încurajeze spiritul 
întreprinzător şi să ajute la transformarea 
ideilor creatoare în produse, servicii şi 
procese inovative, care pot genera creştere 
economică, locuri de muncă de calitate, 
coeziune teritorială, economică şi socială şi 
pot aborda mai eficient provocările sociale 
europene şi globale. În acest context, este 
esenţial să se valorifice la maximum 
tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor.
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Or. it

Amendamentul 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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 direcţionate către „creşterea
inteligentă”, adică o creştere bazată pe 
cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar trebui 
să vizeze îmbunătăţirea calităţii educaţiei, 
asigurarea accesului pentru toţi şi
consolidarea performanţei în domeniul 
cercetării şi al afacerilor, pentru a promova 
inovaţia şi transferul cunoştinţelor în 
întreaga UE. Acestea ar trebui să 
încurajeze spiritul întreprinzător şi să 
ajute la transformarea ideilor creatoare în 
produse, servicii şi procese inovative, care 
pot genera creştere economică, locuri de 
muncă de calitate, coeziune teritorială, 
economică şi socială şi pot aborda mai 
eficient provocările sociale europene şi 
globale. În acest context, este esenţial să se 
valorifice la maximum tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor.

(9) În cadrul Strategiei Europa 2020, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
reforme orientate către „gestiune 
economică inteligentă”, bazată pe 
cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar trebui 
să vizeze îmbunătăţirea calităţii educaţiei, 
asigurarea accesului pentru toţi şi
menţinerea performanţei în domeniul 
cercetării şi al afacerilor, pentru a promova 
inovaţia şi transferul cunoştinţelor în 
întreaga UE. Acestea ar trebui să 
încurajeze activitatea economică ce ajută
la transformarea ideilor creatoare în 
produse, servicii şi procese inovative,
îndeosebi cele cu valoare socială, care pot 
genera locuri de muncă de calitate, 
coeziune teritorială, economică şi socială
cu un grad înalt de protecţie socială 
cuprinzătoare şi pot aborda mai eficient 
provocările sociale europene şi globale În 
acest context, este esenţial să se valorifice 
la maximum tehnologiile informaţiei şi 
comunicaţiilor.

Or. de

Amendamentul 73
Pascale Gruny

Propunere de decizie
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cadrul Strategiei Europa 2020, (9) În cadrul Strategiei Europa 2020, 
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statele membre ar trebui să pună în aplicare 
reforme direcţionate către „creşterea 
inteligentă”, adică o creştere bazată pe 
cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar trebui 
să vizeze îmbunătăţirea calităţii educaţiei, 
asigurarea accesului pentru toţi şi 
consolidarea performanţei în domeniul 
cercetării şi al afacerilor, pentru a promova 
inovaţia şi transferul cunoştinţelor în 
întreaga UE. Acestea ar trebui să 
încurajeze spiritul întreprinzător şi să ajute 
la transformarea ideilor creatoare în 
produse, servicii şi procese inovative, care 
pot genera creştere economică, locuri de 
muncă de calitate, coeziune teritorială, 
economică şi socială şi pot aborda mai 
eficient provocările sociale europene şi 
globale. În acest context, este esenţial să se 
valorifice la maximum tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor.

statele membre ar trebui să pună în aplicare 
reforme direcţionate către „creşterea 
inteligentă”, adică o creştere bazată pe 
cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar trebui 
să vizeze îmbunătăţirea calităţii educaţiei, 
crearea unei baze comune de cunoştinţe 
pentru cetăţenii statelor membre, 
asigurarea accesului pentru toţi şi 
consolidarea performanţei în domeniul 
cercetării şi al afacerilor, pentru a promova 
inovaţia şi transferul cunoştinţelor în 
întreaga UE. Acestea ar trebui să 
încurajeze spiritul întreprinzător şi să ajute 
la transformarea ideilor creatoare în 
produse, servicii şi procese inovative, care 
pot genera creştere economică, locuri de 
muncă de calitate, coeziune teritorială, 
economică şi socială şi pot aborda mai 
eficient provocările sociale europene şi 
globale. În acest context, este esenţial să se 
valorifice la maximum tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor.

Or. fr

Amendamentul 74
Sylvana Rapti

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 direcţionate către „creşterea 
inteligentă”, adică o creştere bazată pe 
cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar trebui 
să vizeze îmbunătăţirea calităţii educaţiei, 
asigurarea accesului pentru toţi şi 
consolidarea performanţei în domeniul 
cercetării şi al afacerilor, pentru a promova 
inovaţia şi transferul cunoştinţelor în 
întreaga UE. Acestea ar trebui să 
încurajeze spiritul întreprinzător şi să ajute 
la transformarea ideilor creatoare în 
produse, servicii şi procese inovative, care 

(9) În cadrul Strategiei Europa 2020, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
reforme direcţionate către „creşterea 
inteligentă”, adică o creştere bazată pe 
cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar trebui 
să vizeze îmbunătăţirea calităţii educaţiei, 
asigurarea accesului pentru toţi şi 
consolidarea performanţei în domeniul 
cercetării şi al afacerilor, pentru a promova 
inovaţia şi transferul cunoştinţelor în 
întreaga UE cu scopul de a elimina 
dezechilibrele regionale. Acestea ar trebui 
să încurajeze spiritul întreprinzător şi să 
ajute la transformarea ideilor creatoare în 
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pot genera creştere economică, locuri de 
muncă de calitate, coeziune teritorială, 
economică şi socială şi pot aborda mai 
eficient provocările sociale europene şi 
globale. În acest context, este esenţial să se 
valorifice la maximum tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor.

produse, servicii şi procese inovative, care 
pot genera creştere economică, locuri de 
muncă de calitate, coeziune teritorială, 
economică şi socială şi pot aborda mai 
eficient provocările sociale europene şi 
globale. În acest context, este esenţial să se 
valorifice la maximum tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor.

Or. el

Amendamentul 75
Marian Harkin

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 „creşterea 
inteligentă”, adică către o creştere bazată 
pe cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar 
trebui să vizeze îmbunătăţirea calităţii 
educaţiei, asigurarea accesului pentru toţi 
şi consolidarea performanţei în domeniul 
cercetării şi al afacerilor, pentru a promova 
inovaţia şi transferul cunoştinţelor în 
întreaga UE. Acestea ar trebui să 
încurajeze spiritul întreprinzător şi să ajute 
la transformarea ideilor creatoare în 
produse, servicii şi procese inovative, care 
pot genera creştere economică, locuri de 
muncă de calitate, coeziune teritorială, 
economică şi socială şi pot aborda mai 
eficient provocările sociale europene şi 
globale. În acest context, este esenţial să se 
valorifice la maximum tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor.

(9) În cadrul Strategiei Europa 2020, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
reforme orientate către „creşterea 
inteligentă”, adică către o creştere bazată 
pe cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar 
trebui să vizeze îmbunătăţirea calităţii 
educaţiei, asigurarea accesului pentru toţi 
şi consolidarea performanţei în domeniul 
cercetării şi al afacerilor, pentru a promova 
inovaţia şi transferul cunoştinţelor în 
întreaga UE şi pentru a preveni un „exod 
de creiere” din Europa. Acestea ar trebui 
să încurajeze spiritul întreprinzător şi 
dezvoltarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii (IMM) şi să ajute la transformarea 
ideilor creatoare în produse, servicii şi 
procese inovative, care pot genera creştere 
economică, locuri de muncă de calitate, 
coeziune teritorială, economică şi socială şi 
pot aborda mai eficient provocările sociale 
europene şi globale. În acest context, este 
esenţial să se valorifice la maximum 
tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor.

Or. en
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Amendamentul 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

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 „creşterea 
inteligentă”, adică către o creştere bazată 
pe cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar 
trebui să vizeze îmbunătăţirea calităţii 
educaţiei, asigurarea accesului pentru toţi 
şi consolidarea performanţei în domeniul 
cercetării şi al afacerilor, pentru a promova 
inovaţia şi transferul cunoştinţelor în 
întreaga UE. Acestea ar trebui să 
încurajeze spiritul întreprinzător şi să ajute 
la transformarea ideilor creatoare în 
produse, servicii şi procese inovative, care 
pot genera creştere economică, locuri de 
muncă de calitate, coeziune teritorială, 
economică şi socială şi pot aborda mai 
eficient provocările sociale europene şi 
globale. În acest context, este esenţial să se 
valorifice la maximum tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor.

(9) În cadrul Strategiei Europa 2020, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
reforme orientate către „creşterea 
inteligentă”, adică către o creştere bazată 
pe cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar 
trebui să vizeze consolidarea muncii 
decente, îmbunătăţirea calităţii educaţiei, 
asigurarea accesului pentru toţi şi 
consolidarea performanţei în domeniul 
cercetării şi al afacerilor, pentru a promova 
inovaţia şi transferul cunoştinţelor în 
întreaga UE. Acestea ar trebui să 
încurajeze spiritul întreprinzător şi să ajute 
la transformarea ideilor creatoare în 
produse, servicii şi procese inovative, care 
pot genera creştere economică, locuri de 
muncă de calitate, coeziune teritorială, 
economică şi socială şi pot aborda mai 
eficient provocările sociale europene şi 
globale. În acest context, este esenţial să se 
valorifice la maximum tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor.

Or. en

Amendamentul 77
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 9a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a stimula creşterea 
economică, statele membre ar trebui să 
combată măsurile care o încetinesc, de 
exemplu sarcina birocratică, 
reglementarea şi standardele excesive, 
nivelul înalt al impozitării şi tendinţele de 
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protecţionism.

Or. en

Amendamentul 78
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 9b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Realizarea unei pieţe unice profund 
integrate şi eficiente reprezintă un 
element esenţial pentru asigurarea 
performanţei macroeconomice globale a 
UE; este deosebit de important, pentru 
soliditatea uniunii economice şi monetare, 
să fie produse beneficii economice, să fie 
restabilită creşterea economică şi să fie 
create noi locuri de muncă.

Or. en

Amendamentul 79
Siiri Oviir

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă”. Creşterea 
economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a costurilor 
şi beneficiilor şi exploatarea rolului de 
lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea 
unor noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. Statele membre ar 
trebui să pună în aplicare reformele 
necesare pentru a reduce emisiile de gaze 

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă”. Creşterea 
economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a costurilor 
şi beneficiilor şi exploatarea rolului de 
lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea 
unor noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. De asemenea, este 
vital să se ia măsuri pentru promovarea 
antreprenoriatului şi pentru dezvoltarea 
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cu efect de seră şi pentru a utiliza resursele 
în mod eficient. Ar trebui, de asemenea, să 
îşi îmbunătăţească mediul de afaceri, să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
ecologice şi să îşi modernizeze baza 
industrială. 

unui mediu de afaceri favorabil 
activităţilor inovatoare şi active 
desfăşurate de întreprinderile mici şi 
mijlocii, în special prin reducerea 
reglementării şi a poverii administrative, 
precum şi prin îmbunătăţirea accesului la 
capital.  Statele membre ar trebui să pună 
în aplicare reformele necesare pentru a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi 
pentru a utiliza resursele în mod eficient. 
Ar trebui, de asemenea, să îşi 
îmbunătăţească mediul de afaceri, să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
ecologice şi să îşi modernizeze baza 
industrială. 

Or. et

Amendamentul 80
Olle Ludvigsson

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă”. Creşterea 
economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a costurilor 
şi beneficiilor şi exploatarea rolului de 
lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea 
unor noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. Statele membre ar 
trebui să pună în aplicare reformele 
necesare pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră şi pentru a utiliza resursele 
în mod eficient. Ar trebui, de asemenea, să 
îşi îmbunătăţească mediul de afaceri, să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
ecologice şi să îşi modernizeze baza 
industrială.

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă”. Creşterea 
economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a costurilor 
şi beneficiilor şi exploatarea rolului de 
lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea 
unor noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. Aceste tehnologii 
ar trebui să fie accesibile, pe cât posibil, 
tuturor întreprinderilor, inclusiv 
microîntreprinderilor şi IMM-urilor, 
astfel încât să poată fi realizate schimbări 
în toate aspectele în vederea consolidării 
durabilităţii. Statele membre ar trebui să 
pună în aplicare reformele necesare pentru 
a reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi 
pentru a utiliza resursele în mod eficient. 
Ar trebui, de asemenea, să îşi 
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îmbunătăţească mediul de afaceri, să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
ecologice şi să îşi modernizeze baza 
industrială. Criza nu ar trebui să blocheze 
sau să întârzie această trecere de 
importanţă esenţială către o economie 
ecologică şi durabilă.

Or. en

Amendamentul 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă”. Creşterea 
economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a 
costurilor şi beneficiilor şi exploatarea 
rolului de lider al Europei în cursa pentru
dezvoltarea unor noi procese şi tehnologii,
inclusiv a tehnologiilor ecologice. Statele 
membre ar trebui să pună în aplicare 
reformele necesare pentru a reduce emisiile 
de gaze cu efect de seră şi pentru a utiliza 
resursele în mod eficient. Ar trebui, de 
asemenea, să îşi îmbunătăţească mediul de 
afaceri, să stimuleze crearea de locuri de 
muncă ecologice şi să îşi modernizeze baza 
industrială.

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „dezvoltarea durabilă”.
Dezvoltarea durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, şi 
dezvoltarea unor noi procese şi tehnologii,
îndeosebi a tehnologiilor ecologice Statele 
membre ar trebui să pună în aplicare 
reformele necesare pentru a reduce emisiile 
de gaze cu efect de seră şi pentru a utiliza 
resursele în mod eficient. Ar trebui, de 
asemenea, să îşi îmbunătăţească mediul de 
afaceri pentru IMM, să stimuleze crearea 
de locuri de muncă ecologice şi durabile şi
să îşi modernizeze baza industrială. Este 
necesară finanţarea adecvată îndeosebi în 
domeniul conversiei la noi produse, în 
vederea realizării proceselor de 
restructurare aferente şi a soluţionării 
impactului asupra angajaţilor.

Or. de
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Amendamentul 82
Sylvana Rapti

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă”. Creşterea 
economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a costurilor 
şi beneficiilor şi exploatarea rolului de 
lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea 
unor noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. Statele membre ar 
trebui să pună în aplicare reformele 
necesare pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră şi pentru a utiliza resursele 
în mod eficient. Ar trebui, de asemenea, să 
îşi îmbunătăţească mediul de afaceri, să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
ecologice şi să îşi modernizeze baza 
industrială.

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă”. Creşterea 
economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a costurilor 
şi beneficiilor şi exploatarea rolului de 
lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea 
unor noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. Statele membre ar 
trebui să pună în aplicare reformele 
necesare pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră şi pentru a utiliza resursele 
în mod eficient. Ar trebui, de asemenea, să 
îşi îmbunătăţească mediul de afaceri, să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
ecologice şi locurile de muncă din 
economia socială şi să îşi modernizeze 
baza industrială.

Or. el

Amendamentul 83
Silvia Costa

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă”. Creşterea 
economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a costurilor 
şi beneficiilor şi exploatarea rolului de 

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă”. Creşterea 
economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a costurilor 
şi beneficiilor şi exploatarea rolului de 
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lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea 
unor noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. Statele membre ar 
trebui să pună în aplicare reformele 
necesare pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră şi pentru a utiliza resursele 
în mod eficient. Ar trebui, de asemenea, să 
îşi îmbunătăţească mediul de afaceri, să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
ecologice şi să îşi modernizeze baza 
industrială.

lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea 
unor noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. Statele membre ar 
trebui să pună în aplicare reformele 
necesare pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră şi pentru a utiliza resursele 
în mod eficient. Acestea ar trebui, de 
asemenea, să îşi îmbunătăţească mediul de 
afaceri, să stimuleze crearea de locuri de 
muncă durabile, cu emisii scăzute de 
carbon, inclusiv prin garantarea unei 
formări profesionale adaptate la noile 
cerinţe privind competenţele, şi să îşi 
modernizeze baza industrială.

Or. it

Amendamentul 84
Georges Bach

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă”. Creşterea 
economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a costurilor 
şi beneficiilor şi exploatarea rolului de 
lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea 
unor noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. Statele membre ar 
trebui să pună în aplicare reformele 
necesare pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră şi pentru a utiliza resursele 
în mod eficient. Ar trebui, de asemenea, să 
îşi îmbunătăţească mediul de afaceri, să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
ecologice şi să îşi modernizeze baza 
industrială.

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă” şi crearea 
de noi locuri de muncă. Creşterea 
economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a costurilor 
şi beneficiilor şi exploatarea rolului de 
lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea 
unor noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice şi a creării de noi 
locuri de muncă. Statele membre ar trebui 
să pună în aplicare reformele necesare 
pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de 
seră şi pentru a utiliza resursele în mod 
eficient. Ar trebui, de asemenea, să îşi 
îmbunătăţească mediul de afaceri, să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
ecologice şi să îşi modernizeze baza 
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industrială.

Or. de

Amendamentul 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă”. Creşterea 
economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a costurilor 
şi beneficiilor şi exploatarea rolului de 
lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea 
unor noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. Statele membre ar 
trebui să pună în aplicare reformele 
necesare pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră şi pentru a utiliza resursele 
în mod eficient. Ar trebui, de asemenea, să 
îşi îmbunătăţească mediul de afaceri, să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
ecologice şi să îşi modernizeze baza 
industrială.

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă”. Creşterea 
economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a costurilor 
şi beneficiilor şi exploatarea rolului de 
lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea 
unor noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. Statele membre ar 
trebui să pună în aplicare reformele 
necesare pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră şi pentru a utiliza resursele 
în mod eficient. Acestea ar trebui, de 
asemenea, să îşi îmbunătăţească mediul de 
afaceri, să stimuleze crearea de locuri de 
muncă fără emisii mai mari de gaze cu 
efect de seră şi să îşi modernizeze baza 
industrială.

Or. pl

Amendamentul 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă”. Creşterea 

(10) Prin programele lor de reformă şi 
vizând crearea unor locuri de muncă 
decente, statele membre ar trebui, de 
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economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a costurilor 
şi beneficiilor şi exploatarea rolului de 
lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea 
unor noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. Statele membre ar 
trebui să pună în aplicare reformele 
necesare pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră şi pentru a utiliza resursele 
în mod eficient. Ar trebui, de asemenea, să 
îşi îmbunătăţească mediul de afaceri, să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
ecologice şi să îşi modernizeze baza 
industrială.

asemenea, să urmărească „creşterea 
durabilă”. Creşterea economică durabilă 
înseamnă construirea unei economii 
durabile, competitive şi eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, 
distribuţia echitabilă a costurilor şi 
beneficiilor şi exploatarea rolului de lider 
al Europei în cursa pentru dezvoltarea unor 
noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. Statele membre ar 
trebui să pună în aplicare reformele 
necesare pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră şi pentru a utiliza resursele 
în mod eficient. Ar trebui, de asemenea, să 
îşi îmbunătăţească mediul de afaceri, să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
ecologice şi să îşi modernizeze baza 
industrială.

Or. en

Amendamentul 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă”. Creşterea 
economică durabilă înseamnă construirea 
unei economii durabile, competitive şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, distribuţia echitabilă a costurilor 
şi beneficiilor şi exploatarea rolului de 
lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea 
unor noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. Statele membre ar 
trebui să pună în aplicare reformele 
necesare pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră şi pentru a utiliza resursele 
în mod eficient. Ar trebui, de asemenea, să 
îşi îmbunătăţească mediul de afaceri, să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
ecologice şi să îşi modernizeze baza 

(10) Prin programele lor de reformă, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
urmărească „creşterea durabilă” şi munca 
decentă. Creşterea economică durabilă 
înseamnă construirea unei economii 
durabile, competitive şi eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, 
distribuţia echitabilă a costurilor şi 
beneficiilor şi exploatarea rolului de lider 
al Europei în cursa pentru dezvoltarea unor 
noi procese şi tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice. Statele membre ar 
trebui să pună în aplicare reformele 
necesare pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră şi pentru a utiliza resursele 
în mod eficient. Ar trebui, de asemenea, să 
îşi îmbunătăţească mediul de afaceri, să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
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industrială. ecologice şi să îşi modernizeze baza 
industrială.

Or. en

Amendamentul 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. 
Creşterea favorabilă incluziunii înseamnă 
construirea unei societăţi bazate pe 
coeziune, în care oamenii au capacitatea să 
anticipeze şi să gestioneze schimbările, 
participând astfel activ în societate şi în
economie. Prin urmare, reformele statelor 
membre ar trebui să asigure acces şi 
oportunităţi pentru toţi de-a lungul întregii 
vieţi, reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu
handicap şi migranţilor legali. Aceste 
reforme ar trebui, de asemenea, să 
garanteze că toţi cetăţenii şi toate regiunile 
au acces la beneficiile creşterii economice. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea
unei funcţionări eficiente a pieţelor 
muncii, prin investiţii în tranziţii de succes, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească „gestiunea 
economică favorabilă incluziunii”. 
Gestiunea economică favorabilă
incluziunii înseamnă construirea unei 
societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în politică, în societate şi în viaţa 
culturală. Prin urmare, reformele statelor 
membre ar trebui să asigure acces pentru 
toţi de-a lungul întregii vieţi la un venit ce 
previne sărăcia şi la slujbe calificate,
permiţând tuturor să duc p viaţă demnă şi 
autonomă, reducând astfel sărăcia şi 
excluziunea socială, prin eliminarea 
barierelor în calea participării pe piaţa 
forţei de muncă, conform deciziilor proprii 
ale lucrătorilor, în special în cazul 
femeilor, lucrătorilor vârstnici, mai ales 
femei, tinerilor, persoanelor cu dizabilităţi
şi migranţilor. Aceste reforme ar trebui, de 
asemenea, să garanteze că toţi cetăţenii şi 
toate regiunile au acces la beneficiile
gestiunii economice durabile şi incluzive. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea
caracterului incluziv al pieţelor muncii, 
prin investiţii în tranziţii de succes, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă în 
conformitate cu principiile muncii 
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decente ale Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii (OIM) şi cu concluziile reuniunii 
informale a miniştrilor muncii şi 
afacerilor sociale de la Berlin, din 18-20 
ianuarie 2007, cu privire la conceptul de 
„muncă satisfăcătoare”, respectiv nevoia 
ca Europa să promoveze „munca 
satisfăcătoare” printr-un efort comun şi 
îmbunătăţit, asigurând participarea 
lucrătorilor şi respectarea drepturilor 
acestora, remunerarea lor echitabilă, 
condiţii de lucru cu protejarea sănătăţii şi 
a siguranţei, echilibrarea vieţii 
profesionale cu cea familială, condiţii de 
lucru favorabile şi echitabile, protecţie 
socială adecvată, condiţii necesare pentru 
ca Uniunea Europeană să fie acceptată de 
cetăţenii săi, combaterea segmentării, a 
şomajului structural şi a inactivităţii
involuntare, asigurând totodată protecţia 
socială cuprinzătoare, peste simpla limită 
a prevenirii sărăciei şi incluziunea socială 
şi culturală. Totodată, este necesar ca 
inegalităţile economice şi sociale să fie 
reduse semnificativ.
________________________

Or. de

Amendamentul 89
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
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urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu 
handicap şi migranţilor legali. Aceste 
reforme ar trebui, de asemenea, să 
garanteze că toţi cetăţenii şi toate regiunile 
au acces la beneficiile creşterii economice. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea 
unei funcţionări eficiente a pieţelor muncii, 
prin investiţii în tranziţii de succes, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu 
dizabilităţi şi migranţilor legali. Aceste 
reforme ar trebui, de asemenea, să 
garanteze că toţi cetăţenii şi toate regiunile 
au acces la beneficiile creşterii economice. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea 
unei funcţionări eficiente a pieţelor forţei 
de muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, de exemplu prin 
promovarea cooperării între întreprinderi 
şi universităţi pentru a facilita 
armonizarea dintre cerinţele de pe piaţa 
muncii şi competenţele forţei de muncă,
asigurând totodată protecţia socială 
adecvată şi durabilă şi incluziunea activă, 
pentru a reduce sărăcia.

Or. el

Amendamentul 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
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trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu 
handicap şi migranţilor legali. Aceste 
reforme ar trebui, de asemenea, să 
garanteze că toţi cetăţenii şi toate regiunile 
au acces la beneficiile creşterii economice. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea 
unei funcţionări eficiente a pieţelor muncii, 
prin investiţii în tranziţii de succes, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru ca toate persoanele să dobândească 
competenţe profesionale şi să se adapteze 
la schimbările de pe piaţa muncii de-a 
lungul întregii vieţi, reducând astfel sărăcia 
şi excluziunea socială, prin eliminarea 
barierelor în calea participării pe piaţa 
forţei de muncă, în special în cazul 
femeilor, lucrătorilor vârstnici, tinerilor, 
persoanelor cu dizabilităţi şi migranţilor 
legali. Aceste reforme ar trebui, de 
asemenea, să garanteze că toţi cetăţenii şi 
toate regiunile au acces la beneficiile 
creşterii economice. Programele de 
reformă ale statelor membre ar trebui 
aşadar să se axeze pe asigurarea unei 
funcţionări eficiente a pieţelor forţei de 
muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
făcând apel la cererea de pe piaţa muncii,
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

Or. pl

Amendamentul 91
Pascale Gruny

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
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pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu 
handicap şi migranţilor legali. Aceste 
reforme ar trebui, de asemenea, să 
garanteze că toţi cetăţenii şi toate regiunile 
au acces la beneficiile creşterii economice. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea 
unei funcţionări eficiente a pieţelor muncii, 
prin investiţii în tranziţii de succes, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu 
dizabilităţi şi migranţilor legali. Aceste 
reforme ar trebui, de asemenea, să 
garanteze că toţi cetăţenii şi toate regiunile 
au acces la beneficiile creşterii economice, 
în special prin punerea în aplicare a unor 
scheme de economisire pentru salariaţi, 
însoţite de stimulente fiscale sau sociale. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea 
unei funcţionări eficiente a pieţelor forţei 
de muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă, în 
special prin aplicarea şi promovarea unor 
sisteme eficiente de formare profesională,
şi combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

Or. fr

Amendamentul 92
Sylvana Rapti

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
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pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu 
handicap şi migranţilor legali. Aceste 
reforme ar trebui, de asemenea, să 
garanteze că toţi cetăţenii şi toate regiunile 
au acces la beneficiile creşterii economice. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea 
unei funcţionări eficiente a pieţelor muncii, 
prin investiţii în tranziţii de succes, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu 
dizabilităţi şi migranţilor legali. Aceste 
reforme ar trebui, de asemenea, să 
garanteze că toţi cetăţenii şi toate regiunile 
au acces la beneficiile creşterii economice. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea 
unei funcţionări eficiente a pieţelor forţei 
de muncă, pe coordonarea între cerinţele 
de pe piaţa muncii în materie de formare 
profesională şi de forţă de muncă, pe 
investiţiile în tranziţii reuşite, dezvoltarea 
unor competenţe adecvate, educaţia de-a 
lungul vieţii, creşterea calităţii locurilor de 
muncă şi combaterea segmentării, a 
şomajului structural şi a inactivităţii, 
asigurând totodată protecţia socială 
adecvată şi durabilă şi incluziunea activă, 
pentru a reduce sărăcia.

Or. el

Amendamentul 93
Franz Obermayr

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
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pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu handicap 
şi migranţilor legali. Aceste reforme ar 
trebui, de asemenea, să garanteze că toţi 
cetăţenii şi toate regiunile au acces la 
beneficiile creşterii economice. Programele 
de reformă ale statelor membre ar trebui 
aşadar să se axeze pe asigurarea unei 
funcţionări eficiente a pieţelor muncii, prin 
investiţii în tranziţii de succes, dezvoltarea 
unor competenţe adecvate, creşterea 
calităţii locurilor de muncă şi combaterea 
segmentării, a şomajului structural şi a 
inactivităţii, asigurând totodată protecţia 
socială adecvată şi durabilă şi incluziunea 
activă, pentru a reduce sărăcia.

pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa muncii, în special în 
cazul femeilor, lucrătorilor vârstnici, 
tinerilor, persoanelor cu handicap şi 
migranţilor, în măsura în care membrii 
acestor grupuri îndeplinesc cerinţele 
pieţei muncii şi integrarea socială este 
posibilă. Aceste reforme ar trebui, de 
asemenea, să garanteze că toţi cetăţenii şi 
toate regiunile au acces la beneficiile 
creşterii economice. Programele de 
reformă ale statelor membre ar trebui 
aşadar să se axeze pe asigurarea unei 
funcţionări eficiente a pieţelor muncii, prin 
investiţii în tranziţii de succes, dezvoltarea 
unor competenţe adecvate, creşterea 
calităţii locurilor de muncă şi combaterea 
segmentării, a şomajului structural şi a 
inactivităţii, asigurând totodată protecţia 
socială adecvată şi durabilă şi incluziunea 
activă, pentru a reduce sărăcia.

Or. de

Amendamentul 94
Silvia Costa

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
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participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu 
handicap şi migranţilor legali. Aceste 
reforme ar trebui, de asemenea, să 
garanteze că toţi cetăţenii şi toate regiunile 
au acces la beneficiile creşterii economice. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea 
unei funcţionări eficiente a pieţelor muncii, 
prin investiţii în tranziţii de succes, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu 
dizabilităţi şi migranţilor legali. Aceste 
reforme ar trebui, de asemenea, să 
garanteze că toţi cetăţenii şi toate regiunile 
au acces la beneficiile creşterii economice. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea 
unei funcţionări eficiente a pieţelor forţei 
de muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă, 
eliminarea rigidităţii privind organizarea 
muncii şi timpul de lucru, şi combaterea 
segmentării, a discriminării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată o protecţie socială adecvată şi 
durabilă și introducerea, în acest scop, a 
unor scheme eficiente și universale de 
garantare a venitului, precum şi 
incluziunea activă, pentru a reduce sărăcia.

Or. it

Amendamentul 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
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special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu handicap 
şi migranţilor legali. Aceste reforme ar 
trebui, de asemenea, să garanteze că toţi 
cetăţenii şi toate regiunile au acces la 
beneficiile creşterii economice. Programele 
de reformă ale statelor membre ar trebui 
aşadar să se axeze pe asigurarea unei 
funcţionări eficiente a pieţelor forţei de 
muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

special în cazul femeilor, al lucrătorilor 
vârstnici, al tinerilor, al persoanelor cu 
handicap şi al migranţilor legali, ţinând 
seama totodată de condiţiile de lucru 
decente şi de persoanele care nu sunt în 
stare să participe pe piaţa muncii. Aceste 
reforme ar trebui, de asemenea, să 
garanteze că toţi cetăţenii şi toate regiunile 
au acces la beneficiile creşterii economice. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea 
unei funcţionări eficiente a pieţelor forţei 
de muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă,
consolidarea egalităţii de gen şi
combaterea segmentării prin oferirea unei 
siguranţe lucrătorilor indiferent de forma 
de angajare, a discriminării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia..

Or. en

Amendamentul 96
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, în special pe cele 
provocate de noile tehnologii, de 
automatizare şi de revoluţia informatică, 
participând astfel activ în societate şi în 
economie. Prin urmare, reformele statelor 
membre ar trebui să asigure acces şi 
oportunităţi pentru toţi de-a lungul întregii 
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participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu handicap 
şi migranţilor legali. Aceste reforme ar 
trebui, de asemenea, să garanteze că toţi 
cetăţenii şi toate regiunile au acces la 
beneficiile creşterii economice. Programele 
de reformă ale statelor membre ar trebui 
aşadar să se axeze pe asigurarea unei 
funcţionări eficiente a pieţelor forţei de 
muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

vieţi, reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, al lucrătorilor 
vârstnici, al tinerilor, al persoanelor cu 
handicap şi al migranţilor legali. Aceste 
reforme ar trebui, de asemenea, să 
garanteze că toţi cetăţenii şi toate regiunile 
au acces la beneficiile creşterii economice. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea 
unei funcţionări eficiente a unor pieţe ale 
forţei de muncă flexibile, prin investiţii în 
tranziţii reuşite, dezvoltarea unor 
competenţe adecvate, creşterea calităţii 
locurilor de muncă şi combaterea 
segmentării, a şomajului structural şi a 
inactivităţii, asigurând totodată protecţia 
socială adecvată şi durabilă şi incluziunea 
activă, pentru a reduce sărăcia.

Or. en

Amendamentul 97
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu handicap 

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, al lucrătorilor 
vârstnici, al tinerilor, al persoanelor cu 
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şi migranţilor legali. Aceste reforme ar 
trebui, de asemenea, să garanteze că toţi 
cetăţenii şi toate regiunile au acces la 
beneficiile creşterii economice. Programele 
de reformă ale statelor membre ar trebui 
aşadar să se axeze pe asigurarea unei 
funcţionări eficiente a pieţelor forţei de 
muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

handicap, al lucrătorilor necalificaţi, al 
minorităţilor, în special al minorităţii 
rome, şi al migranţilor legali. Aceste 
reforme ar trebui, de asemenea, să 
garanteze că toţi cetăţenii şi toate regiunile 
au acces la beneficiile creşterii economice. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea 
unei funcţionări eficiente a pieţelor forţei 
de muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

Or. en

Amendamentul 98
Marian Harkin

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu handicap 
şi migranţilor legali. Aceste reforme ar 
trebui, de asemenea, să garanteze că toţi 
cetăţenii şi toate regiunile au acces la 

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, al lucrătorilor 
vârstnici, al tinerilor, al persoanelor care 
îngrijesc de alte persoane, al persoanelor 
cu handicap şi al migranţilor legali. Aceste 
reforme ar trebui, de asemenea, să 
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beneficiile creşterii economice. Programele 
de reformă ale statelor membre ar trebui
aşadar să se axeze pe asigurarea unei 
funcţionări eficiente a pieţelor forţei de 
muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

garanteze că toţi cetăţenii şi toate regiunile 
au acces la beneficiile creşterii economice. 
Programele de reformă ale statelor membre 
ar trebui aşadar să se axeze pe asigurarea 
unei funcţionări eficiente a pieţelor forţei 
de muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural, în special a şomajului în rândul 
tinerilor, şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

Or. en

Amendamentul 99
Elizabeth Lynne

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu handicap 
şi migranţilor legali. Aceste reforme ar 
trebui, de asemenea, să garanteze că toţi 
cetăţenii şi toate regiunile au acces la 
beneficiile creşterii economice. Programele 
de reformă ale statelor membre ar trebui 
aşadar să se axeze pe asigurarea unei 

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu handicap 
şi migranţilor legali. Aceste reforme ar 
trebui, de asemenea, să garanteze că toţi 
cetăţenii şi toate regiunile au acces la 
beneficiile creşterii economice. Programele 
de reformă ale statelor membre ar trebui 
aşadar să se axeze pe asigurarea unei 
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funcţionări eficiente a pieţelor forţei de 
muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

funcţionări eficiente a pieţelor forţei de 
muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a discriminării, a 
şomajului structural şi a inactivităţii, 
asigurând totodată protecţia socială 
adecvată şi durabilă şi incluziunea activă, 
pentru a reduce sărăcia.

Or. en

Amendamentul 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu handicap 
şi migranţilor legali. Aceste reforme ar 
trebui, de asemenea, să garanteze că toţi 
cetăţenii şi toate regiunile au acces la 
beneficiile creşterii economice. Programele 
de reformă ale statelor membre ar trebui 
aşadar să se axeze pe asigurarea unei 
funcţionări eficiente a pieţelor forţei de 
muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu handicap 
şi migranţilor. Aceste reforme ar trebui, de 
asemenea, să garanteze că toţi cetăţenii şi 
toate regiunile au acces la beneficiile 
creşterii economice. Programele de 
reformă ale statelor membre ar trebui 
aşadar să se axeze pe asigurarea unei 
funcţionări eficiente a pieţelor forţei de 
muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 



AM\820832RO.doc 55/225 PE442.935v02-00

RO

structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 
durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

Or. en

Amendamentul 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În contextul obiectivului privind 
„creşterea economică incluzivă”, statele 
membre ar trebui să elaboreze un cadru 
legislativ adecvat pentru noile forme de 
muncă, acordând atenţie atât unei 
asigurări sociale adecvate, cât şi unor 
forme flexibile de angajare pentru 
lucrători în vederea garantării unei 
compatibilităţi între viaţa de familie şi cea 
profesională.

Or. en

Amendamentul 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În contextul obiectivului privind 
„creşterea economică incluzivă”, statele 
membre ar trebui să elaboreze, la 
iniţiativa Comisiei, un cadru legislativ 
adecvat pentru noile forme de muncă. De 
asemenea, statele membre ar trebui să se 
pregătească pentru adaptarea mai 
pertinentă a condiţiilor de muncă şi a 
programului de muncă la nevoile 
angajaţilor.
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Or. en

Amendamentul 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Ţinând cont de conceptul de 
„creştere incluzivă” statele membre ar 
trebui, la propunerea Comisiei, să 
instituie un cadru juridic pentru noile 
tipuri de locuri de muncă, care tratează 
lucrătorii în mod egal şi încurajează 
locurile de muncă ce nu conduc la o 
fragmentare suplimentară a pieţei muncii 
şi care garantează protecţia cuprinzătoare 
a persoanelor şi drepturile colective ale 
lucrătorilor, precum şi o protecţie socială 
adecvată.

Or. de

Amendamentul 104
Csaba Őry

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În contextul obiectivului privind 
„creşterea economică incluzivă”, statele 
membre ar trebui să elaboreze, la 
iniţiativa Comisiei, un cadru legislativ 
adecvat pentru noile forme de muncă. Un 
astfel de cadru ar trebui să acorde atenţie 
atât asigurării unor forme flexibile de 
angajare, evitând totodată segmentarea 
pieţei muncii şi garantând o protecţie 
corespunzătoare a drepturilor colective şi 
individuale de muncă, cât şi a unei 
securităţi sociale adecvate pentru 
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lucrători.

Or. en

Amendamentul 105
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În contextul obiectivului privind 
„creşterea economică incluzivă”, statele 
membre ar trebui să fie încurajate să 
elaboreze un cadru legislativ adecvat 
pentru noile forme de muncă, acordând 
atenţie atât asigurării unor forme flexibile 
de angajare, cât şi a unei securităţi 
sociale corespunzătoare pentru lucrători.

Or. en

Amendamentul 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. de

Amendamentul 107
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Reformele structurale ale UE şi ale 
statelor membre pot contribui eficient la 
creşterea economică şi crearea de locuri de 
muncă dacă sporesc competitivitatea UE în 
economia globală, deschid noi oportunităţi
pentru exportatorii europeni şi oferă un 
acces competitiv la importuri vitale. Prin 
urmare, ar trebui să se ţină seama de 
implicaţiile reformelor asupra 
competitivităţii externe pentru a încuraja 
creşterea economică şi participarea 
europeană pe pieţe deschise şi echitabile la 
nivel mondial, iar UE ar trebui să 
realizeze o supraveghere strictă la nivel 
mondial a actorilor de pe piaţă care au o 
influenţă semnificativă asupra ocupării 
forţei de muncă, a mobilităţii muncii şi a 
produselor financiare cu caracter social, 
cum sunt pensiile. 

Or. nl

Amendamentul 108
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Reformele structurale ale UE şi ale 
statelor membre pot contribui eficient la 
creşterea economică şi crearea de locuri de 
muncă dacă sporesc competitivitatea UE în 
economia globală, deschid noi oportunităţi 
pentru exportatorii europeni şi oferă un 
acces competitiv la importuri vitale. Prin 

(12) Reformele structurale ale UE şi ale 
statelor membre pot contribui eficient la 
creşterea economică şi crearea de locuri de 
muncă durabile şi de calitate dacă sporesc 
competitivitatea UE în economia globală, 
deschid noi oportunităţi pentru exportatorii 
europeni şi oferă un acces competitiv la 
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urmare, ar trebui să se ţină seama de 
implicaţiile reformelor asupra 
competitivităţii externe pentru a încuraja 
creşterea economică şi participarea 
europeană pe pieţe deschise şi echitabile la 
nivel mondial.

importuri vitale. Prin urmare, ar trebui să 
se ţină seama de implicaţiile reformelor 
asupra competitivităţii externe pentru a 
încuraja creşterea economică şi 
participarea europeană pe pieţe deschise şi 
echitabile la nivel mondial.

Or. el

Amendamentul 109
Franz Obermayr

Propunere de decizie
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Statele membre ar trebui să-şi 
stabilească drept obiectiv creşterea ratei 
de ocupare a forţei de muncă pentru 
ambele genuri la 75% până în 2020, 
îndeosebi printr-o mai bună ocupare a 
tinerilor, a lucrătorilor vârstnici şi a 
persoanelor cu dizabilităţi.
În plus, statele membre ar trebui să vizeze 
o ocupare de 90% a tinerilor, bărbaţi şi 
femei, cu vârste între 20 şi 24 de ani, fie 
în formare fie în ocuparea unui loc de 
muncă.

Or. de

Amendamentul 110
Olle Ludvigsson

Propunere de decizie
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În procesul de elaborare şi 
implementare a reformelor structurale, 
statele membre ar trebui să acorde o 
atenţie deosebită faptului ca tipul de 
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creştere economică promovat să implice o 
cerere masivă de forţă de muncă şi să fie 
însoţit de crearea unui număr substanţial 
de locuri de muncă în economia reală.

Or. en

Amendamentul 111
Sylvana Rapti

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 şi în acelaşi ritm, 
pentru a obţine 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 încerce 
să le aplice în mod complet şi în acelaşi 
ritm, ţinând seama de dificultăţile specifice 
fiecărui stat, pentru a obţine efectele 
pozitive de contagiune ale reformelor 
structurale coordonate.

Or. el

Amendamentul 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 şi în acelaşi ritm, 
pentru a obţine 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 eficient şi în acelaşi ritm, pentru a 
obţine efectele pozitive de contagiune ale 
reformelor structurale coordonate.

Or. pl



AM\820832RO.doc 61/225 PE442.935v02-00

RO

Amendamentul 113
Milan Cabrnoch

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 şi în acelaşi ritm, 
pentru a obţine 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, pentru a obţine 
efectele pozitive de contagiune ale 
reformelor structurale coordonate.

Or. en

Amendamentul 114
Tadeusz Cymański

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 şi în acelaşi ritm, 
pentru a obţine 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 trebuie să le aplice 
ţinând seama în mod corespunzător de 
situaţiile la nivel naţional.

Or. pl

Amendamentul 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Statele membre ar trebui să ia în 
considerare strategia Europa 2020, în 
special aspectele sale sociale şi cele legate 
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de ocuparea forţei de muncă, atunci când 
programează şi pun în aplicare măsurile 
de finanţare ale UE, inclusiv cele din 
cadrul Fondului social european, al 
Fondului european de dezvoltare 
regională şi al Fondului de coeziune. 
Utilizarea finanţării din partea UE trebuie 
să reducă numărul obstacolelor 
birocratice şi să faciliteze măsurile pe 
termen lung.

Or. en

Amendamentul 116
Franz Obermayr

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În vederea realizării acestui 
obiectiv, statele membre ar trebui să se 
angajeze în promovarea şi creşterea 
potenţialului de inovare al industriei - în 
special al întreprinderilor mici şi mijlocii -
mai ales prin intermediul unor stimulente 
fiscale de creare de noi locuri de muncă şi 
prin desfiinţarea barierelor netarifare şi 
administrative. Pentru a facilita accesul 
femeilor şi al tinerilor pe piaţa forţei de 
muncă, trebuie create posibilităţi 
suficiente de îngrijire a copiilor, astfel 
încât fiecărui preşcolar să i se poată oferi 
un loc de îngrijire în afara familiei; în 
plus, fiecărui tânăr, în strânsă colaborare 
cu partenerii sociali, ar trebui să i se ofere 
un loc de muncă, respectiv posibilitatea de 
formare, în termen de şase luni după 
absolvirea şcolii.

Or. de
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Amendamentul 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Atunci când raportează cu privire la 
ratele ocupării forţei de muncă, statele 
membre ar trebui să pună la dispoziţie 
date clar separate pe gen, comparabile, 
care să reflecte corect în cadrul datelor 
statistice privind forţa de muncă proporţia 
activităţii profesionale care asigură 
independenţa economică, lucrul cu normă 
parţială şi şomajul parţial.

Or. en

Amendamentul 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Statele membre ar trebui să ia în 
considerare strategia Europa 2020, în 
special aspectele sale sociale şi cele legate 
de ocuparea forţei de muncă, atunci când 
programează şi pun în aplicare fondurile 
UE, inclusiv cele care provin din Fondul 
social european, Fondul european de 
dezvoltare regională şi Fondul de 
coeziune.

Or. de

Amendamentul 119
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Statele membre ar trebui să ia în 
considerare strategia Europa 2020, în 
special aspectele sale sociale şi cele legate 
de ocuparea forţei de muncă, atunci când 
programează şi pun în aplicare măsurile 
de finanţare ale UE, inclusiv cele din 
cadrul Fondului social european, al 
Fondului european de dezvoltare 
regională şi al Fondului de coeziune. 
Importanţa acestui lucru este scoasă în 
evidenţă de necesitatea unei utilizări mai 
intense a sinergiilor şi a caracterului 
complementar ale diverselor instrumente 
financiare disponibile, pentru a realiza 
obiectivele complexe ale Strategiei UE 
2020 privind o creştere economică 
inteligentă, incluzivă şi ecologică, precum 
şi pentru a sprijini într-un mod mai 
eficace microregiunile cele mai 
dezavantajate şi grupurile cele mai 
vulnerabile care se confruntă cu 
dezavantaje multidimensionale complexe.

Or. en

Amendamentul 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Cu toate că aceste orientări se 
adresează statelor membre, Strategia 
Europa 2020 ar trebui aplicată în 
parteneriat cu toate autorităţile naţionale, 
regionale şi locale, printr-o asociere strânsă 
cu parlamentele, precum şi cu partenerii 
sociali şi reprezentanţii societăţii civile, 
care vor contribui la elaborarea 
programelor naţionale de reformă, la 

(14) Cu toate că aceste orientări se 
adresează statelor membre, este esenţial ca
Strategia Europa 2020 să fie aplicată în 
parteneriat cu toate autorităţile naţionale, 
regionale şi locale, printr-o asociere strânsă 
cu parlamentele, precum şi cu partenerii 
sociali şi reprezentanţii societăţii civile
Partenerii sociali de la nivel naţional au 
un rol deosebit în acest caz, întrucât fără 
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punerea în aplicare a acestora şi la 
comunicarea generală privind strategia.

participarea lor nu ar fi posibilă 
implementarea strategiei privind locurile 
de muncă în cazul întreprinderilor. Toate 
părţile trebuie să beneficieze de drepturi 
egale pentru a contribui la elaborarea 
programelor naţionale de reformă, la 
punerea în aplicare a acestora şi la 
comunicarea generală privind strategia.

Or. de

Amendamentul 121
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Cu toate că aceste orientări se 
adresează statelor membre, Strategia 
Europa 2020 ar trebui aplicată în 
parteneriat cu toate autorităţile naţionale, 
regionale şi locale, printr-o asociere strânsă 
cu parlamentele, precum şi cu partenerii 
sociali şi reprezentanţii societăţii civile, 
care vor contribui la elaborarea 
programelor naţionale de reformă, la 
punerea în aplicare a acestora şi la 
comunicarea generală privind strategia.

(14) Cu toate că aceste orientări se 
adresează statelor membre, Strategia 
Europa 2020 ar trebui aplicată în 
parteneriat cu toate autorităţile naţionale, 
regionale şi locale, printr-o asociere strânsă 
cu parlamentele, precum şi cu partenerii 
sociali şi reprezentanţii societăţii civile, 
care vor contribui la elaborarea 
programelor naţionale de reformă, la 
punerea în aplicare a acestora şi la 
comunicarea generală privind strategia, 
întrucât politicile sociale trebuie să 
corespundă circumstanţelor şi 
preferinţelor locale.

Or. en

Amendamentul 122
Franz Obermayr

Propunere de decizie
Considerentul 14a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Statele membre ar trebui să crească 
nivelul de ocupare a forţei de muncă prin 
măsuri de activare, în special pentru 
persoanele mai slab calificate, prin oferte 
de consiliere ocupaţională, prin formare 
şi perfecţionare în conformitate cu 
cerinţele pieţei, precum şi prin locuri de 
muncă subvenţionate pentru persoanele 
cu handicap şi cele vulnerabile. În 
măsura în care piaţa muncii o permite, 
statele membre ar trebui să crească rata 
de ocupare a migranţilor deja prezenţi, 
prin intermediul unor programe adecvate. 
În plus sunt necesare programe inovative 
pentru reintegrarea persoanelor cu 
dizabilităţi pe piaţa muncii. Statele 
membre ar trebui, pe lângă aceasta, să 
îndepărteze barierele din calea 
pătrunderii pe piaţă a noilor lucrători, să 
sprijine crearea de locuri de muncă, să 
promoveze inovarea socială şi să crească 
calitatea serviciilor oficiilor forţei de 
muncă. Îndeosebi, dreptul muncii ar 
trebui să devină mai flexibil, permiţând 
practici care să corespundă necesităţii de 
a reconcilia viaţa profesională cu cea 
personală, precum şi aranjamente mai 
flexibile de pensionare. Ar trebui 
îmbunătăţite şi oportunităţile oferite de 
reîncadrare în muncă după o întrerupere 
a activităţii profesionale, pentru îngrijirea 
copilului. Ar trebui garantate de o 
manieră mai eficientă strategiile de 
flexicuritate de îmbunătăţire a 
flexibilităţii, pentru a se putea astfel 
reacţiona mai eficient la ciclurile de 
producţie, şi aceasta printr-o politică 
activă a pieţei muncii şi sisteme adecvate 
de protecţie socială, astfel încât 
mobilitatea profesională să impună 
sacrificii financiare disproporţionate. 
Acest lucru ar trebui însoţit de un 
angajament ferm de asistenţă activă 
pentru găsirea unui loc de muncă. Se 
remarcă răspândirea unor noi forme de 
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activitate, precum locuri de muncă 
temporare atipice, lucrul cu fracţiune de 
normă, munca la domiciliu, deşi acestea 
nu sunt încă reglementate. Securitatea 
socială a persoanelor în cauză nu ar 
trebui însă să fie astfel afectată.

Or. de

Amendamentul 123
Vilija Blinkevičiūtė

Considerentul 14a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru a asigura aplicarea 
orientărilor privind ocuparea forţei de 
muncă în statele membre, metoda 
deschisă de coordonare ar trebui 
îmbunătăţită, având în vedere faptul că 
impactul acesteia în statele membre este 
prea mic.

Or. lt

Justificare

Având în vedere progresul inegal înregistrat în aplicarea Strategiei de la Lisabona în 
diversele ţări din UE, există îndoieli din ce în ce mai mari în ceea ce priveşte utilitatea 
metodei deschise de coordonare. De aceea, aceasta trebuie îmbunătăţită pentru ca 
implementarea obiectivelor stabilite să aibă un impact mai mare.

Amendamentul 124
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Strategie Europa 2020 este bazată pe 
un set mai restrâns de orientări, care 
înlocuieşte fostul set de 24 de orientări şi 
abordează aspectele privind ocuparea forţei 

(15) Strategie Europa 2020 este bazată pe 
un set mai restrâns de orientări, care 
înlocuieşte fostul set de 24 de orientări şi 
abordează aspectele privind ocuparea forţei 
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de muncă şi politica economică generală 
într-un mod coerent. Orientările pentru 
politicile de ocupare a forţei de muncă ale 
statelor membre anexate prezentei decizii, 
sunt intrinsec legate de orientările pentru 
politicile economice ale statelor membre şi 
ale Uniunii, anexate Recomandării […] a 
Consiliului din […]. Aceste orientări fac 
parte din „Orientările integrate Europa 
2020”.

de muncă, consolidarea coeziunii sociale
şi politica economică generală într-un mod 
coerent. Orientările pentru politicile de 
ocupare a forţei de muncă ale statelor 
membre anexate prezentei decizii, sunt 
intrinsec legate de orientările pentru 
politicile economice ale statelor membre şi 
ale Uniunii, anexate Recomandării […] a 
Consiliului din […]. Aceste orientări fac 
parte din „Orientările integrate Europa 
2020”.

Or. el

Amendamentul 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Strategie Europa 2020 este bazată pe 
un set mai restrâns de orientări, care 
înlocuieşte fostul set de 24 de orientări şi 
abordează aspectele privind ocuparea forţei 
de muncă şi politica economică generală 
într-un mod coerent. Orientările pentru 
politicile de ocupare a forţei de muncă ale 
statelor membre anexate prezentei decizii, 
sunt intrinsec legate de orientările pentru 
politicile economice ale statelor membre şi 
ale Uniunii, anexate Recomandării […] a 
Consiliului din […]. Împreună, acestea 
formează „Orientările integrate Europa 
2020”.

(15) Strategia Europa 2020 este bazată pe 
un set de orientări, care înlocuieşte fostul 
set de 24 de orientări şi abordează
aspectele privind ocuparea forţei de muncă 
şi politica economică generală într-un mod 
coerent. Orientările pentru politicile de 
ocupare a forţei de muncă ale statelor 
membre anexate prezentei decizii, sunt 
intrinsec legate de orientările pentru 
politicile economice ale statelor membre şi 
ale Uniunii, anexate Recomandării […] a 
Consiliului din […]. Împreună, acestea 
formează „Orientările integrate Europa 
2020”.

Or. de
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Amendamentul 126
Franz Obermayr

Propunere de decizie
Considerentul 15a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În acest context, creditele din 
Fondul social european ar trebui utilizate 
integral pentru a creşte şansele de inserţie 
profesională prin măsuri de dezvoltare a 
competenţelor personale şi de îndeplinire 
a cerinţelor calitative în profesiile de 
viitor. În vederea promovării mobilităţii 
profesionale, este necesar ca statele 
membre să încurajeze mobilitatea prin 
stimulente, îndeosebi prin îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport între 
aglomeraţiile urbane.

Or. de

Amendamentul 127
Silvia Costa

Propunere de decizie
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Aceste noi orientări integrate reflectă 
concluziile Consiliului European. Acestea 
oferă statelor membre o orientare precisă 
cu privire la definirea programelor lor 
naţionale de reformă şi la punerea în 
aplicare a reformelor, reflectând 
interdependenţa şi respectând Pactul de 
stabilitate şi creştere. Aceste orientări vor 
forma baza pentru orice recomandări 
specifice fiecărei ţări pe care Consiliul le-
ar putea adresa statelor membre. 
Orientările vor constitui, de asemenea, 
baza pentru redactarea raportului comun 
pentru ocuparea forţei de muncă, trimis 

(16) Aceste noi orientări integrate reflectă 
concluziile Consiliului European. Acestea 
oferă statelor membre o orientare precisă 
cu privire la definirea programelor lor 
naţionale de reformă şi la punerea în 
aplicare a reformelor, reflectând 
interdependenţa şi respectând Pactul de 
stabilitate şi creştere. În conformitate cu 
aceste orientări, rapoartele naționale 
anuale vor fi elaborate, luate în 
considerare și evaluate împreună cu 
măsurile naționale de consolidare 
bugetară, stabilind astfel legătura 
necesară între punerea în aplicare a 
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anual de către Consiliu şi Comisie 
Consiliului European.

obiectivelor strategiei Europa 2020 și 
cerințele Pactului de stabilitate. Aceste 
orientări vor forma baza pentru orice
comunicări specifice fiecărei țări, cu 
impact asupra fondurilor structurale, pe 
care Consiliul le-ar putea adresa statelor 
membre. Orientările vor constitui, de 
asemenea, baza pentru redactarea 
raportului comun pentru ocuparea forţei de 
muncă, trimis anual de către Consiliu şi 
Comisie Consiliului European.

Or. it

Amendamentul 128
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Aceste noi orientări integrate reflectă 
concluziile Consiliului European. Acestea 
oferă statelor membre o orientare precisă 
cu privire la definirea programelor lor 
naţionale de reformă şi la punerea în 
aplicare a reformelor, reflectând 
interdependenţa şi respectând Pactul de 
stabilitate şi creştere. Aceste orientări vor 
forma baza pentru orice recomandări 
specifice fiecărei ţări pe care Consiliul le-
ar putea adresa statelor membre. 
Orientările vor constitui, de asemenea, 
baza pentru redactarea raportului comun 
pentru ocuparea forţei de muncă, trimis 
anual de către Consiliu şi Comisie 
Consiliului European.

(16) Aceste noi orientări integrate reflectă 
concluziile Consiliului European. Acestea 
oferă statelor membre o orientare precisă 
cu privire la definirea programelor lor 
naţionale de reformă şi la punerea în 
aplicare a reformelor, reflectând 
interdependenţa şi respectând Pactul de 
stabilitate şi creştere. Aceste orientări vor 
forma baza pentru orice recomandări 
specifice fiecărei ţări pe care Consiliul le-
ar putea adresa statelor membre, ţinând 
seama de diferitele puncte de plecare ale 
statelor membre. Orientările vor constitui, 
de asemenea, baza pentru redactarea 
raportului comun pentru ocuparea forţei de 
muncă, trimis anual de către Consiliu şi 
Comisie Consiliului European.

Or. el
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Amendamentul 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Aceste noi orientări integrate reflectă 
concluziile Consiliului European. Acestea 
oferă statelor membre o orientare precisă 
cu privire la definirea programelor lor 
naţionale de reformă şi la punerea în 
aplicare a reformelor, reflectând 
interdependenţa şi respectând Pactul de 
stabilitate şi creştere. Aceste orientări vor 
forma baza pentru orice recomandări 
specifice fiecărei ţări pe care Consiliul le-
ar putea adresa statelor membre. 
Orientările vor constitui, de asemenea, 
baza pentru redactarea raportului comun 
pentru ocuparea forţei de muncă, trimis 
anual de către Consiliu şi Comisie 
Consiliului European.

(16) Aceste noi orientări integrate reflectă 
concluziile Consiliului European. Acestea 
oferă statelor membre o orientare precisă 
cu privire la definirea programelor lor 
naţionale de reformă şi la punerea în 
aplicare a reformelor, reflectând 
interdependenţa. Aceste orientări vor forma 
baza pentru orice recomandări specifice 
fiecărei ţări pe care Consiliul le-ar putea 
adresa statelor membre. Orientările vor 
constitui, de asemenea, baza pentru 
redactarea raportului comun pentru 
ocuparea forţei de muncă, trimis anual de 
către Consiliu şi Comisie Consiliului 
European.

Or. de

Amendamentul 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Considerentul 17a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Între timp, măsurile luate şi 
rezultatele acestora ar trebui analizate în 
mediile academice şi revizuite în mod 
critic.

Or. de
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Amendamentul 131
Silvia Costa

Propunere de decizie
Articolul 2 - punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Politicile privind ocuparea forţei de muncă 
din statele membre ţin cont de orientările 
din anexă şi acest lucru se include în 
rapoartele elaborate în cadrul 
programelor naţionale de reformă. Statele 
membre ar trebui să elaboreze programe
de reformă conforme cu obiectivele 
stabilitate în „Orientările integrate 
Europa 2020”.

Politicile privind ocuparea forţei de muncă 
din statele membre trebuie să considere 
prioritare orientările din anexă şi 
programele naţionale de reformă. 
Ocuparea forţei de muncă şi impactul 
social al programelor naţionale de 
reformă, care trebuie să fie conforme cu 
obiectivele stabilite în aceste orientări, 
trebuie să fie monitorizate cu atenţie.
Atunci când raportează cu privire la 
aplicarea orientărilor din anexă, statele 
membre urmăresc structura convenită la 
nivelul UE pentru a garanta claritatea, 
transparenţa şi comparabilitatea 
acţiunilor întreprinse şi a rezultatelor 
obţinute.

Or. it

Amendamentul 132
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de decizie
Articolul 2 - punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Politicile privind ocuparea forţei de 
muncă din statele membre ţin cont de 
orientările din anexă şi acest lucru se 
include în rapoartele elaborate în cadrul 
programelor naţionale de reformă. Statele 
membre ar trebui să elaboreze programe de 
reformă conforme cu obiectivele stabilitate 
în „Orientările integrate Europa 2020”.

Orientările din anexă sunt aplicate în 
cadrul politicilor privind ocuparea forţei 
de muncă din statele membre, şi acest 
lucru se include în rapoartele elaborate în 
cadrul programelor naţionale de reformă. 
Statele membre ar trebui să elaboreze 
programe de reformă conforme cu 
obiectivele stabilitate în „Orientările 
integrate Europa 2020”.

Or. it
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Amendamentul 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Articolul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Atunci când elaborează şi pun în aplicare 
programele lor naţionale de reformă, 
ţinând seama de orientările din anexă, 
statele membre asigură gestiunea 
eficientă a politicilor din domeniul 
ocupării forţei de muncă şi a celor 
sociale. Părţile interesate, inclusiv cele de 
la nivel regional şi local şi cele afectate de 
diversele aspecte ale Strategiei UE 2020, 
organele parlamentare şi partenerii 
sociali sunt implicaţi îndeaproape pe 
parcursul elaborării şi aplicării 
programelor respective.
Obiectivele principale ale UE expuse în 
anexă sunt urmărite cu ajutorul unor 
sub-obiective şi indicatori adecvaţi, 
inclusiv indicatori de realizare şi de 
rezultat, precum şi al unor obiective, 
indicatori şi tabele de evaluare naţionale. 
Statele membre ţin seama de aceste 
obiective şi indicatori, precum şi de 
orientările şi recomandările adresate de 
Consiliul în mod specific unei ţări.
Statele membre monitorizează 
îndeaproape impactul social şi cel din 
domeniul ocupării forţei de muncă al 
reformelor aplicate în cadrul respectivelor 
programe naţionale de reformă.
Atunci când raportează cu privire la 
aplicarea orientărilor din anexă, statele 
membre respectă structura ce urmează să 
fie convenită la nivelul UE şi includ 
aceleaşi elemente pentru a garanta 
claritatea, transparenţa şi 
comparabilitatea între statele membre.

Or. en
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Amendamentul 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Articolul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Atunci când elaborează şi pun în aplicare 
programele lor naţionale de reformă, 
ţinând seama de orientările din anexă, 
statele membre asigură gestiunea 
eficientă a politicilor din domeniul 
ocupării forţei de muncă şi a celor 
sociale. Părţile interesate, inclusiv cele de 
la nivel regional şi local, organele 
parlamentare, partenerii sociali şi 
organizaţiile societăţii civile, în special 
furnizorii de servicii sociale, sunt 
implicaţi îndeaproape, după caz, pe 
parcursul elaborării, aplicării, 
monitorizării şi evaluării programelor 
respective, precum şi în stabilirea 
obiectivelor şi a indicatorilor.
Obiectivele principale ale UE expuse în 
anexă sunt urmărite cu ajutorul unor 
sub-obiective şi indicatori adecvaţi, 
inclusiv indicatori de realizare şi de 
rezultat, precum şi al unor obiective, 
indicatori şi tabele de evaluare naţionale. 
Statele membre ţin seama de aceste 
obiective şi indicatori, precum şi de 
orientările şi recomandările adresate de 
Consiliul în mod specific unei ţări.
Statele membre monitorizează 
îndeaproape impactul social şi cel din 
domeniul ocupării forţei de muncă al 
reformelor aplicate în cadrul respectivelor 
programe naţionale de reformă.
Atunci când raportează cu privire la 
aplicarea orientărilor din anexă, statele 
membre respectă structura ce urmează să 
fie convenită la nivelul UE şi includ 
aceleaşi elemente pentru a garanta 
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claritatea, transparenţa şi 
comparabilitatea între statele membre.
Planurile de acţiune naţionale trebuie să 
prezinte explicit obiectivele naţionale 
elaborate în mod specific pentru ţara 
respectivă, care contribuie la realizarea 
obiectivelor principale ale UE în funcţie 
de posibilităţile naţionale. Statele membre 
trebuie să investească în monitorizarea 
activă şi în date statistice detaliate. Pentru 
a obţine rezultate efective şi a consolida 
impactul orientărilor din domeniul 
ocupării forţei de muncă şi al planurilor 
naţionale de reformă, statele membre 
suportă consecinţele de rigoare în caz de 
neconformare.

Or. en

Amendamentul 135
Rovana Plumb

Propunere de decizie
Articolul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Comisia Europeană prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
rapoarte anuale de execuţie pentru a 
monitoriza şi a evalua măsura în care 
obiectivele principale ale UE stabilite în 
anexă au fost îndeplinite de statele 
membre.
Comisia Europeană desfăşoară studii de 
impact pentru evaluarea la mijlocul 
perioadei (pentru perioadele 2010-2014 şi 
după 2014), inclusiv o analiză 
comparativă a rezultatelor, pentru a 
evalua măsura în care au fost îndeplinite 
obiectivele stabilite de orientările UE.
Comisia Europeană iniţiază proceduri 
privind încălcarea dreptului comunitar în 
cazul statelor membre care nu se 
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conformează.

Or. en

Justificare

Comisia trebuie să îşi reia locul central din cadrul sistemului de monitorizare a aplicării 
obiectivelor principale ale UE de către statele membre. „Un dialog descentralizat 
permanent” la toate nivelurile între Comisie şi statele membre reprezintă cea mai bună cale 
de a garanta îndeplinirea acestor obiective principale ale UE. Este oportun să se facă o 
distincţie între două etape, perioada 2010-2014 şi, respectiv, perioada de după 2014. Având 
în vedere realităţile din UE, ar fi necesari 3-4 ani de lucru pregătitor, timp în care să fie 
câştigată aderenţa statelor membre, a Parlamentului şi a societăţii şi să fie alocată o 
finanţare consistentă acestui proces.

Amendamentul 136
Csaba Őry

Propunere de decizie
Articolul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Atunci când elaborează şi pun în aplicare 
programele lor naţionale de reformă, 
ţinând seama de orientările din anexă, 
statele membre asigură gestiunea 
eficientă a politicilor din domeniul 
ocupării forţei de muncă şi a celor 
sociale. Părţile interesate, inclusiv cele de 
la nivel regional şi local, organele 
parlamentare şi partenerii sociali sunt 
implicaţi îndeaproape pe parcursul 
elaborării şi aplicării, monitorizării şi 
evaluării programelor respective, inclusiv 
în stabilirea obiectivelor şi a indicatorilor.
Obiectivele principale ale UE expuse în 
anexă sunt urmărite cu ajutorul unor 
sub-obiective şi indicatori adecvaţi, 
inclusiv indicatori de realizare şi de 
rezultat, precum şi al unor obiective, 
indicatori şi tabele de evaluare naţionale. 
Statele membre ţin seama de aceste 
obiective şi indicatori, precum şi de 
orientările şi recomandările adresate de 
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Consiliul în mod specific unei ţări.
Statele membre monitorizează 
îndeaproape impactul social şi cel din 
domeniul ocupării forţei de muncă al 
reformelor aplicate în cadrul respectivelor 
programe naţionale de reformă.
Atunci când raportează cu privire la 
aplicarea orientărilor din anexă, statele 
membre respectă structura ce urmează să 
fie convenită la nivelul UE şi includ 
aceleaşi elemente pentru a garanta 
claritatea, transparenţa şi 
comparabilitatea între statele membre.

Or. en

Amendamentul 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propunere de decizie
Anexă - orientarea -7 (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientare: Egalitatea de gen
Prin intermediul unor obiective specifice
egalităţii de gen, al integrării principiului 
egalităţii între femei şi bărbaţi şi al unor 
măsuri de politică specifice, statele 
membre vor spori nivelul de angajare a 
femeilor în condiţiile unei respectări 
depline a drepturilor femeilor şi vor 
elimina decalajul de remuneraţie între 
femei şi bărbaţi, discriminarea, precum şi 
decalajele dintre ratele şomajului şi ale 
ocupării forţei de muncă în rândul 
femeilor şi al bărbaţilor.
Statele membre ar trebui să aibă ca 
obiectiv o ocupare a forţei de muncă de 
75% în rândul femeilor şi al bărbaţilor (pe 
baza unor echivalenţe bazate pe munca cu 
normă întreagă) până în 2020, obiectiv ce 
urmează a fi realizat, printre altele, cu 
ajutorul următoarelor mijloace:
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- un volum mai mare al investiţiilor 
publice şi private, mai multe servicii 
publice de calitate şi acordarea de sprijin 
familiilor şi indivizilor;
- asigurarea unor servicii accesibile, 
abordabile ca preţ, flexibile şi de înaltă 
calitate, în special asigurarea accesului la 
servicii de îngrijire a copiilor urmărind 
obiectivul de a asigura condiţii pentru 
50% din îngrijirea necesară pentru copiii 
cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani şi 
pentru 100% din îngrijirea copiilor cu 
vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani, precum şi 
un acces mai bun la îngrijire pentru alte 
persoane dependente, în special pentru 
persoanele în vârstă;
- abordarea problemei privind condiţiile 
de muncă precare, deoarece majoritatea 
persoanelor afectate de acestea sunt 
femei;
- utilizarea mai intensă şi mai pertinentă a 
competenţelor femeilor din rândul 
minorităţilor şi al migranţilor;
- recunoaşterea drepturilor soţilor şi 
partenerilor de viaţă care acordă 
asistenţă, aceştia fiind în majoritatea 
cazurilor femei care acordă ajutor în 
activităţi de artizanat, în comerţ, 
agricultură, pescuit şi în mici 
întreprinderi de familie, la protecţie 
adecvată în materie de securitate socială 
şi în domeniul în care lucrează;
- îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi 
valorizarea muncii în sectoarele în care 
majoritatea lucrătorilor sunt femei (de 
exemplu îngrijire şi munci casnice, unele 
sectoare din domeniul serviciilor).
Statele membre ar trebui să-şi intensifice 
eforturile în vederea aplicării pe deplin a 
principiului remuneraţiei egale pentru 
aceeaşi muncă şi ar trebui să urmărească 
reducerea la 0-5% a decalajului de 
remuneraţie dintre bărbaţi şi femei până 
în 2020. Aceste obiective vor fi sprijinite 
de Directiva revizuită 75/117/CEE a 



AM\820832RO.doc 79/225 PE442.935v02-00

RO

Comisiei, care este o propunere legislativă 
mai eficace decât legislaţia în vigoare şi 
care prevede măsuri în cazul încălcării 
dreptului la remuneraţie egală, măsuri 
care trebuie să aibă caracter de 
descurajare şi să fie proporţionale (de 
exemplu, sancţiuni mai severe pentru 
încălcări repetate).

Or. en

Amendamentul 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientarea 7: Îmbunătăţirea participării 
pe piaţa forţei de muncă şi reducerea 
şomajului structural

Orientarea 7: Crearea de locuri de muncă 
mai numeroase şi mai bune, reducerea 
şomajului structural şi sporirea participării 
pe piaţa forţei de muncă

Or. en

Amendamentul 139
Georges Bach

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientarea 7: Îmbunătăţirea participării pe 
piaţa forţei de muncă şi reducerea 
şomajului structural

Orientarea 7: Îmbunătăţirea participării pe 
piaţa forţei de muncă având ca obiectiv pe 
termen lung ocuparea integrală

Or. de
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Amendamentul 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientarea 7: Îmbunătăţirea participării pe 
piaţa forţei de muncă şi reducerea 
şomajului structural

Orientarea 7: Îmbunătăţirea integrării pe 
piaţa forţei de muncă şi reducerea 
şomajului

Or. en

Amendamentul 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful -1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Odată cu sporirea ratei de ocupare a 
forţei de muncă, statele membre trebuie să 
respecte condiţiile de muncă decente. În 
plus, statele membre trebuie să îşi 
stabilească obiectivele naţionale astfel 
încât proporţia femeilor şi a bărbaţilor cu 
vârsta între 20-24 de ani în curs de 
formare sau angajaţi să se ridice la 90%. 
Participarea pe piaţa muncii trebuie 
asigurată pentru toate persoanele, în 
special pentru anumite grupuri care sunt 
dezavantajate pe piaţa muncii, cum ar fi 
tinerii, persoanele cu handicap şi 
persoanele provenind din familii de 
migranţi.
Statelor membre li se cere să crească rata 
ocupării forţei de muncă cu 10% până în 
2014, focalizându-şi efortul pe anumite 
grupuri:
- tinerii cu vârsta între 15 şi 25 de ani;
- lucrătorii în vârstă cu vârsta între 50 şi 
64 de ani;
- femeile;
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- lucrătorii necalificaţi;
- persoanele cu handicap;
- persoanele provenind din familii de 
migranţi.
Proporţia persoanelor care se află în 
şomaj de lungă durată ar trebui redusă cu 
10%.

Or. en

Amendamentul 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful -1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a depăşi problema şomajului 
persistent în Uniunea Europeană şi 
pentru a soluţiona problema sărăciei este 
de importanţă esenţială să fie 
îmbunătăţită integrarea pe piaţa muncii şi 
să fie stimulată crearea de locuri de 
muncă pe tot teritoriul UE.
Statele membre şi Uniunea Europeană ar 
trebui să-şi concentreze eforturile de 
creare a locurilor de muncă asupra 
următoarelor:
- sprijinirea tranziţiei întreprinderilor şi a 
lucrătorilor din sectoarele în care 
numărul locurilor de muncă scade către 
sectoare în care sunt create locuri de 
muncă noi, durabile;
- crearea unei infrastructuri de sprijinire 
a noilor domenii economice care au 
potenţialul de a crea locuri de muncă 
durabile;
- investiţii în formare profesională, 
inovare şi cercetare, în special adresate 
IMM-urilor, acestea reprezentând 
principala forţă motrice a pieţei muncii;
- consolidarea potenţialului serviciilor de 
interes general de a crea locuri de muncă, 
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creând o legătură între obiectivul creării 
de locuri de muncă şi aspectele 
incluziunii active;
- corelarea investiţiilor publice cu munca 
durabilă de calitate.
Pentru a îmbunătăţi integrarea pe piaţa 
muncii, statele membre şi UE ar trebui să 
se concentreze pe îmbunătăţirea accesului 
pentru persoanele care se află în afara 
pieţei muncii, îmbunătăţind totodată 
condiţiile de muncă, în special pentru 
locurile de muncă de calitate scăzută, şi 
adaptând locurile de muncă la nevoile 
unei forţe de muncă diverse şi în curs de 
îmbătrânire.

Or. en

Amendamentul 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful -1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate politicile elaborate şi măsurile luate 
în cadrul orientărilor privind ocuparea 
forţei de muncă promovează cu fermitate 
egalitatea între femei şi bărbaţi şi 
integrează principiul egalităţii de gen. 
Acest fapt include măsuri de politică 
afirmative care vizează consolidarea 
drepturilor femeilor şi a egalităţii. 
Sistemele de protecţie socială ar trebui 
revizuite cu scopul de a elimina 
elementele care generează inegalităţi de 
gen, ar trebui să se asigure condiţii de 
muncă mai bune în sectoarele în care 
femeile sunt reprezentate într-o proporţie 
mare, ar trebui diminuat lucrul 
involuntar cu normă parţială şi ar trebui 
asigurată egalitatea de gen în cadrul 
pregătirii profesionale şi al educaţiei. În 
acest cadru, UE stabileşte un obiectiv de 
reducere a diferenţelor de remunerare 
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între femei şi bărbaţi cu 0-5% până în 
2020. De asemenea, UE stabileşte 
obiective privind furnizarea unor servicii 
de asistenţă accesibile, flexibile şi de 
înaltă calitate pentru toţi, în special 
accesul la facilităţile de îngrijire a 
copiilor, propunându-şi să asigure 70% 
din îngrijirile necesare pentru copiii în 
vârstă de 0-3 ani şi 100% pentru copiii 
între 3-6 ani şi va introduce în perioada 
de timp acoperită de Strategia UE 2020 
obiective specifice în vederea acordării de 
îngrijiri şi altor persoane dependente, 
inclusiv persoanelor în vârstă, pe baza 
unei evaluării continue a nevoilor actuale 
şi potenţiale de îngrijire.

Or. xm

Amendamentul 144
Csaba Őry

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre îşi vor stabili obiectivele 
naţionale vizând ridicarea ratei de 
ocupare a forţei de muncă pentru femei şi 
bărbaţi la 75% până în 2020, în special 
printr-o mai mare participare pe piaţa 
muncii a tinerilor, a lucrătorilor în vârstă, 
a persoanelor cu calificare redusă şi a 
persoanelor cu handicap, precum şi 
printr-o mai bună integrare a migranţilor 
legali. În plus, statele membre îşi vor 
stabili obiectivele naţionale astfel încât 
rata femeilor şi a bărbaţilor cu vârsta 
între 15-24 de ani în curs de instruire, 
formare sau angajaţi să se ridice la cel 
puţin 90%.

Or. en
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Amendamentul 145
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre îşi vor stabili obiectivele 
naţionale vizând ridicarea ratei de 
ocupare a forţei de muncă pentru femei şi 
bărbaţi cu vârsta între 20-64 de ani la 
75% până în 2020, în special printr-o mai 
mare participare pe piaţa muncii a 
persoanelor cu calificare redusă, a 
tinerilor, a lucrătorilor în vârstă, a 
persoanelor cu handicap, a minorităţilor, 
în special a romilor, precum şi printr-o 
mai bună integrare a migranţilor legali. 
În plus, statele membre îşi stabilesc 
obiectivele naţionale astfel încât proporţia 
femeilor şi bărbaţilor cu vârsta între 20-
24 de ani în curs de formare sau angajaţi 
să se ridice la 90%.

Or. en

Amendamentul 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful -1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să crească 
nivelul de participare a forţei de muncă 
prin politici de promovare a îmbătrânirii 
active, a egalităţii de şanse şi de 
remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor cu 
handicap, migranţilor şi a altor grupuri 
vulnerabile pe piaţa forţei de muncă. 
Statele membre trebuie să aplice efectiv 
acte legislative privind combaterea 
discriminării pentru a avea o piaţă a forţei 
de muncă mai integratoare şi pentru a 
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transforma în realitate dezideratul unei 
forţe de muncă mai diverse. Pentru a 
spori accesul femeilor la locuri de muncă 
de calitate, ar trebui elaborate politici 
privind echilibrarea vieţii private şi a 
activităţii profesionale, oferind servicii de 
îngrijire abordabile, dreptul la muncă cu 
normă parţială, un program de lucru şi 
locuri de muncă flexibile. De asemenea, 
statele membre ar trebui să promoveze o 
partajare egală între bărbaţi şi femei a 
activităţii neplătite de îngrijire şi să 
crească cota muncii cu normă parţială în 
rândul bărbaţilor, în special pentru a 
reţine femeile cu calificări înalte în 
domeniile ştiinţifice şi tehnice. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea 
pătrunderii pe piaţa muncii a noilor 
lucrători, să sprijine activităţile 
profesionale independente şi crearea de 
locuri de muncă, inclusiv de locuri de 
muncă ecologice şi în domeniul îngrijirii, 
şi să promoveze inovarea socială.

Or. en

Amendamentul 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le 
aplice, profitând pe deplin de sprijinul 
Fondului Social European, în vederea 
creşterii participării pe piaţa forţei de 
muncă şi a combaterii segmentării şi a 
inactivităţii, a inegalităţii dintre femei şi 
bărbaţi, reducând totodată şomajul 
structural. Măsurile de consolidare a 
flexibilităţii şi a securităţii ar trebui să fie 

Studiile empirice anterioare privind 
pieţele muncii din UE au demonstrat că 
flexibilitatea locurilor de muncă are 
impactul cel mai nociv asupra şanselor de 
inserţie profesională a lucrătorilor, având 
în vedere faptul că contractele de muncă 
flexibile (contracte de muncă sub nivelul 
de obligativitate a securităţii sociale, 
locuri de muncă temporare furnizate de 
agenţii, contracte de muncă pe perioadă 
determinată, lucrul în cadrul proiectelor 
etc.) sunt asociate nu doar cu o protecţie 
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echilibrate şi, în acelaşi timp, să se susţină 
reciproc. Prin urmare, statele membre ar 
trebui să introducă o combinaţie de 
contracte de muncă flexibile şi fiabile, 
politici active privind piaţa forţei de 
muncă, învăţare de-a lungul vieţii 
eficientă, politici pentru promovarea 
mobilităţii forţei de muncă şi sisteme 
adecvate de securitate socială pentru a 
oferi securitate tranziţiilor profesionale, 
corelate cu drepturi şi responsabilităţi 
clare pentru şomerii care caută de lucru 
în mod activ.

socială mai scăzută, ci şi cu o lipsă a 
oportunităţilor de formare suplimentară, 
de dezvoltare profesională şi de învăţare 
de-a lungul vieţii, precum şi cu percepţia 
conform căreia flexibilitatea unui loc de 
muncă este direct proporţională cu 
precaritatea acestuia. Noţiunea de 
MUNCĂ DE CALITATE pune un accent 
puternic pe promovarea calităţii în 
muncă, pe o mai bună securitate socială 
şi incluziune socială, pe consolidarea 
drepturilor existente ale lucrătorilor şi 
introducerea de drepturi noi, pe 
promovarea sănătăţii şi siguranţei la locul 
de muncă, pe o mai bună gestionare a 
riscului social şi pe reconcilierea vieţii 
profesionale cu viaţa privată. Măsurile de 
consolidare a securităţii prin eliminarea 
treptată a formelor de angajare precare şi 
a relaţiilor contractuale atipice aferente 
acestor forme nesigure de angajare ar 
trebui să fie lansate de către statele 
membre pentru a limita şi a reduce 
formele de angajare atipice, al căror abuz 
ar trebui sancţionat. Prin urmare, statele 
membre trebuie să introducă o combinaţie 
de contracte de muncă sigure şi fiabile, 
politici active şi integratoare privind piaţa 
forţei de muncă, învăţare de-a lungul 
vieţii eficientă, politici pentru sprijinirea 
dreptului la mobilitatea forţei de muncă 
aleasă din proprie voinţă şi sisteme de 
securitate socială eficace şi de înaltă 
calitate pentru a oferi securitate 
tranziţiilor profesionale, corelate cu 
drepturi clare pentru şomeri, astfel încât 
aceştia să aibă dreptul la prestaţii 
adecvate şi la măsuri personalizate în 
vederea găsirii unui loc de muncă de 
calitate sau a unei posibilităţi de formare, 
precum şi în vederea dezvoltării 
aptitudinilor şi competenţelor lor.

Or. en
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Amendamentul 148
Jutta Steinruck

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le 
aplice, profitând pe deplin de sprijinul 
Fondului Social European, în vederea 
creşterii participării pe piaţa forţei de 
muncă şi a combaterii segmentării şi a 
inactivităţii, a inegalităţii dintre femei şi 
bărbaţi, reducând totodată şomajul 
structural. Măsurile de consolidare a 
flexibilităţii şi a securităţii ar trebui să fie 
echilibrate şi, în acelaşi timp, să se susţină 
reciproc. Prin urmare, statele membre ar 
trebui să introducă o combinaţie de 
contracte de muncă flexibile şi fiabile, 
politici active privind piaţa forţei de 
muncă, învăţare de-a lungul vieţii 
eficientă, politici pentru promovarea 
mobilităţii forţei de muncă şi sisteme 
adecvate de securitate socială pentru a 
oferi securitate tranziţiilor profesionale, 
corelate cu drepturi şi responsabilităţi clare 
pentru şomerii care caută de lucru în mod 
activ.

Pentru a îndeplini acest obiectiv, statele 
membre ar trebui să promoveze o creştere 
economică care să creeze noi locuri de 
muncă decente prin intermediul unei 
politici active a pieţei forţei de muncă şi 
să sporească potenţialul de inovare al 
economiei, în special al întreprinderilor 
mici şi mijlocii (IMM). Pentru a asigura 
durabilitatea locurilor de muncă create, 
ar trebui sprijinite întreprinderile care 
investesc în tehnologii, în ştiinţă şi în 
cercetare orientate către viitor. IMM-urile 
asigură creşterea locurilor de muncă şi 
merită un sprijin deosebit. Pentru a 
îmbunătăţi accesul femeilor şi al tinerilor 
pe piaţa muncii, ar trebui create 
posibilităţi corespunzătoare de îngrijire a 
copiilor, astfel încât fiecare copil de vârstă 
preşcolară să poată beneficia de îngrijire 
în afara familiei. Ar trebui stabilit un 
obiectiv specific privind posibilităţile de 
îngrijire a copiilor, pentru a facilita 
participarea femeilor pe piaţa muncii.

Fiecărui tânăr i se oferă un loc de muncă, 
o posibilitate de formare sau de 
continuare a instruirii în termen de şase 
luni după absolvirea şcolii, în strânsă 
cooperare cu partenerii sociali. Guvernele 
ar trebui să se asigure că tinerilor cu 
vârsta de până la 25 de ani care nu au 
avut un loc de muncă timp de patru luni li 
se oferă un loc de muncă sau o 
posibilitate de instruire.
Şomerii de lungă durată ar trebui să 
primească propuneri privind măsuri de 
sporire a şanselor de angajare, iar pentru 
aceste măsuri ar trebui stabilite obiective 
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cantitative pentru a consolida politicile 
preventive privind piaţa muncii. Fiecărui 
şomer adult ar trebui să i se ofere un loc 
de muncă, o posibilitate de ucenicie, de 
formare suplimentară sau alte măsuri de 
sporire a şanselor de angajare timp de cel 
mult 12 luni din momentul pierderii 
locului de muncă. Prin urmare, în 2014, 
25% dintre toţi şomerii de lungă durată ar
trebui să participe în cadrul unei măsuri 
active privind piaţa muncii sub formă de 
formare avansată, instruire şi/sau 
tranziţie ocupaţională.
Statele membre trebuie să asigure tranziţii
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomeri, astfel 
încât aceştia să caute de lucru în mod 
activ.

Or. en

Amendamentul 149
Elizabeth Lynne

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 

Statele membre ar trebui să promoveze 
creşterea economică pentru a crea, astfel, 
noi locuri de muncă de calitate şi durabile 
şi pentru a spori potenţialul de inovare al 
economiei, în special recunoscând rolul 
important pe care îl joacă întreprinderile 
mici şi mijlocii (IMM) şi lucrătorii 
independenţi şi urmărind reducerea 
sarcinilor administrative şi a procedurilor 
birocratice inutile. Trebuie luate măsuri 
pentru a creşte gradul de participare a 
persoanelor în vârstă şi a persoanelor cu 
handicap pe piaţa muncii şi pentru a 
combate în mod eficace discriminarea de 
pe piaţa muncii bazată pe vârstă, 
handicap, sex, rasă, orientare sexuală şi 
religie sau credinţă, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare a UE. Statele membre 
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promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ.

ar trebui să integreze principiile privind 
flexicuritatea aprobate de Consiliul 
European în politicile lor privind piaţa 
forţei de muncă şi să le aplice, profitând pe 
deplin de sprijinul Fondului Social 
European, în vederea creşterii participării 
pe piaţa forţei de muncă şi a combaterii 
segmentării şi a inactivităţii, precum şi în 
vederea reducerii sărăciei, a excluziunii 
sociale şi a inegalităţii dintre femei şi 
bărbaţi, reducând totodată şomajul 
structural. Măsurile de consolidare a 
flexibilităţii şi a securităţii ar trebui să fie 
echilibrate şi, în acelaşi timp, să se susţină 
reciproc. Prin urmare, statele membre ar 
trebui să introducă o combinaţie de 
contracte de muncă flexibile şi fiabile, 
politici active privind piaţa forţei de 
muncă, învăţare de-a lungul vieţii eficientă, 
politici pentru promovarea mobilităţii 
forţei de muncă şi sisteme adecvate de 
securitate socială pentru a oferi securitate 
tranziţiilor profesionale, corelate cu 
drepturi şi responsabilităţi clare pentru 
persoanele fără un loc de muncă care 
caută de lucru în mod activ.

Or. en

Amendamentul 150
Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le
aplice, profitând pe deplin de sprijinul 
Fondului Social European, în vederea 
creşterii participării pe piaţa forţei de 
muncă şi a combaterii segmentării şi a 
inactivităţii, a inegalităţii dintre femei şi 
bărbaţi, reducând totodată şomajul 

Statele membre ar trebui să integreze şi să 
aplice noţiunea de MUNCĂ DE 
CALITATE, profitând pe deplin de 
sprijinul Fondului Social European, în 
vederea creşterii participării pe piaţa forţei 
de muncă şi a combaterii segmentării şi a 
inactivităţii involuntare, a inegalităţii 
dintre femei şi bărbaţi, reducând totodată 
şomajul structural. Noţiunea de MUNCĂ 
DE CALITATE pune un accent puternic 
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structural. Măsurile de consolidare a 
flexibilităţii şi a securităţii ar trebui să fie 
echilibrate şi, în acelaşi timp, să se susţină 
reciproc. Prin urmare, statele membre ar 
trebui să introducă o combinaţie de 
contracte de muncă flexibile şi fiabile, 
politici active privind piaţa forţei de 
muncă, învăţare de-a lungul vieţii eficientă, 
politici pentru promovarea mobilităţii
forţei de muncă şi sisteme adecvate de 
securitate socială pentru a oferi securitate 
tranziţiilor profesionale, corelate cu 
drepturi şi responsabilităţi clare pentru 
şomerii care caută de lucru în mod activ.

pe promovarea calităţii în muncă, pe o 
mai bună securitate socială şi incluziune 
socială, pe consolidarea drepturilor 
existente ale lucrătorilor şi introducerea 
de drepturi noi, pe promovarea sănătăţii şi 
siguranţei la locul de muncă, pe o mai 
bună gestionare a riscului social şi pe 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa 
privată.
Măsurile de consolidare a securităţii prin 
eliminarea treptată a formelor de 
angajare precare şi a relaţiilor 
contractuale atipice aferente acestor 
forme nesigure de angajare ar trebui să fie 
lansate cu fermitate de către statele 
membre, pentru a limita şi a reduce 
formele de angajare atipice, al căror abuz 
ar trebui sancţionat. Prin urmare, statele 
membre trebuie să introducă o combinaţie 
de contracte de muncă sigure şi fiabile, 
politici active şi integratoare privind piaţa 
forţei de muncă, învăţare de-a lungul vieţii 
eficientă, politici pentru sprijinirea 
dreptului la mobilitatea forţei de muncă 
aleasă din proprie voinţă şi sisteme de 
securitate socială eficace şi de înaltă 
calitate pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi clare 
pentru şomeri, astfel încât aceştia să aibă 
dreptul la prestaţii adecvate şi la măsuri 
personalizate în vederea găsirii unui loc 
de muncă de calitate sau a unei 
posibilităţi de formare, precum şi în 
vederea dezvoltării aptitudinilor şi 
competenţelor lor, dacă este necesar.

Or. en

Amendamentul 151
Silvia Costa

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze Statele membre ar trebui să integreze 
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principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ.

principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile care prevăd 
forme specifice de îndrumare în perioada 
de tranziție de la un loc de muncă la altul, 
noi acorduri suplimentare privind 
asigurările sociale și furnizarea de servicii 
esențiale pentru echilibrarea vieţii 
profesionale cu cea privată, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială care 
țin seama de întreruperile din cariera 
profesională, în special în rândul tinerilor 
și al femeilor, precum și securitatea 
tranziţiilor profesionale, corelate cu 
drepturi şi responsabilităţi clare pentru 
şomerii care caută de lucru în mod activ.

Or. it

Amendamentul 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 

În timp ce Comisia urmează să 
revizuiască strategia privind flexicuritatea 
pentru a pune în capul listei securitatea 
tranziţiei, Statele membre ar trebui să 
integreze principiile revizuite privind 
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Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ.

flexicuritatea aprobate de Consiliul 
European în politicile lor privind piaţa 
forţei de muncă şi să le aplice, profitând pe 
deplin de sprijinul Fondului Social 
European, în vederea creşterii participării 
pe piaţa forţei de muncă şi a combaterii 
segmentării, oferind un grad de securitate 
adecvat lucrătorilor cu contracte de orice 
tip. Măsurile de consolidare a flexibilităţii 
şi a securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, 
în acelaşi timp, să se susţină reciproc. 
Trebuie subliniat faptul că flexibilitatea 
fără securitate socială şi acces la 
învăţarea de-a lungul vieţii nu este o 
metodă durabilă de creştere a ocupării 
forţei de muncă. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să introducă o combinaţie 
de contracte de muncă flexibile şi fiabile, 
politici active şi incluzive privind piaţa 
forţei de muncă, învăţare de-a lungul vieţii 
eficientă pentru toţi angajaţii, politici 
pentru promovarea mobilităţii forţei de 
muncă şi sisteme adecvate de securitate 
socială accesibile tuturor angajaţilor 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, în vederea acordării de 
asistenţă în procesul de avansare către un 
loc de muncă stabil şi sigur din punct de 
vedere juridic. Dezvoltarea competenţelor 
trebuie recunoscută ca parte integrantă a 
vieţii profesionale a fiecăruia şi ca un 
drept al fiecărui angajat.

Or. en

Amendamentul 153
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
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profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ.

profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
social european, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural.
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii locului de muncă ar trebui să fie 
echilibrate şi, în acelaşi timp, să se susţină 
reciproc. Pentru a realiza acest lucru, ar 
trebui examinate şi, dacă este posibil, 
simplificate normele privind obţinerea de 
subvenţii de la Fondul social european. 
Prin urmare, statele membre ar trebui, în 
cooperare cu partenerii sociali, să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă, 
mai puţină birocraţie pentru lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă
şi sisteme adecvate de securitate socială 
care ţin seama de munca transfrontalieră, 
pentru a încuraja tranziţiile profesionale, 
corelate cu drepturi şi responsabilităţi clare 
pentru şomerii care caută de lucru în mod 
activ.

Or. nl

Amendamentul 154
Sylvana Rapti

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
social european şi garantând pe deplin 
drepturile şi sănătatea lucrătorilor, în 
vederea creşterii participării pe piaţa forţei 
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inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ.

de muncă şi a combaterii segmentării şi a 
inactivităţii, a inegalităţii dintre femei şi 
bărbaţi, reducând totodată şomajul 
structural. Măsurile de consolidare a 
flexibilităţii şi a securităţii ar trebui să fie 
echilibrate şi, în acelaşi timp, să se susţină 
reciproc. Prin urmare, statele membre ar 
trebui să introducă o combinaţie de 
contracte de muncă flexibile şi fiabile, 
politici active privind piaţa forţei de 
muncă, învăţare de-a lungul vieţii eficientă, 
politici pentru promovarea mobilităţii 
forţei de muncă ţinând seama de situaţia 
familială a lucrătorilor, şi sisteme 
adecvate de securitate socială pentru a oferi 
securitate tranziţiilor profesionale, corelate 
cu drepturi şi responsabilităţi clare pentru 
şomerii care caută de lucru în mod activ.

Or. el

Amendamentul 155
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de raporturi de 
muncă flexibile şi fiabile incluse în 
contracte care garantează tuturor 
lucrătorilor de o serie de drepturi de bază, 
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promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ.

indiferent de statutul lor juridic, politici 
active privind piaţa forţei de muncă, 
învăţare de-a lungul vieţii eficientă, politici 
pentru promovarea mobilităţii forţei de 
muncă şi sisteme adecvate de securitate 
socială pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ.

Or. it

Amendamentul 156
Pascale Gruny

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ.

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi a
mobilităţii pe teritoriul statelor Uniunii 
Europene, şi sisteme adecvate de 
securitate socială pentru a oferi securitate 
tranziţiilor profesionale, corelate cu 
drepturi şi responsabilităţi clare pentru 
şomerii care caută de lucru în mod activ.

Or. fr
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Amendamentul 157
Evelyn Regner

Anexă – orientarea 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ. 

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi clare 
pentru şomeri. Statele membre ar trebui să 
asigure o furnizare eficientă a serviciilor 
prestate de oficiile forţei de muncă.

Or. de

Amendamentul 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
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de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ.

de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural şi 
situaţiile precare prin oferirea unui grad 
de securitate adecvat lucrătorilor, 
indiferent de forma de angajare. Măsurile 
de consolidare a flexibilităţii şi a securităţii 
ar trebui să fie echilibrate şi, în acelaşi 
timp, să se susţină reciproc. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să introducă o 
combinaţie de contracte de muncă flexibile 
şi fiabile, politici active privind piaţa forţei 
de muncă, învăţare de-a lungul vieţii 
eficientă, politici pentru promovarea 
mobilităţii forţei de muncă şi sisteme 
adecvate de securitate socială pentru a oferi 
securitate tranziţiilor profesionale, corelate 
cu drepturi şi responsabilităţi clare pentru 
şomerii care caută de lucru în mod activ. 
Parteneriatul social reprezintă un element 
esenţial al modelului european, fiind 
necesară, prin urmare, o participare 
comună echilibrată. Trebuie consolidat 
dialogul social.

Or. en

Amendamentul 159
Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
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combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ. 

combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ. Statele 
membre ar trebui să introducă măsuri 
speciale pentru a asigura faptul că tinerii 
sunt angajaţi în locuri de muncă reale şi 
permanente.

Or. da

Amendamentul 160
Marian Harkin

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice 
în mod echilibrat, profitând pe deplin de 
sprijinul Fondului Social European, în 
vederea creşterii participării pe piaţa forţei 
de muncă şi a combaterii segmentării şi a 
inactivităţii, a inegalităţii dintre femei şi 
bărbaţi, reducând totodată şomajul 
structural, în special şomajul în rândul 
tinerilor. Măsurile de consolidare a 
flexibilităţii şi a securităţii ar trebui să fie 
echilibrate şi, în acelaşi timp, să se susţină 
reciproc. Statele membre ar trebui să 
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muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ.

introducă, ţinând seama de provocările 
demografice, o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ.

Or. en

Amendamentul 161
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii şi a 
securităţii ar trebui să fie echilibrate şi, în 
acelaşi timp, să se susţină reciproc. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
introducă o combinaţie de contracte de 
muncă flexibile şi fiabile, politici active 
privind piaţa forţei de muncă, învăţare de-a 
lungul vieţii eficientă, politici pentru 
promovarea mobilităţii forţei de muncă şi 
sisteme adecvate de securitate socială 
pentru a oferi securitate tranziţiilor 
profesionale, corelate cu drepturi şi 
responsabilităţi clare pentru şomerii care 
caută de lucru în mod activ.

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le aplice, 
profitând pe deplin de sprijinul Fondului 
Social European, în vederea creşterii 
participării pe piaţa forţei de muncă şi a 
combaterii segmentării şi a inactivităţii, a 
inegalităţii dintre femei şi bărbaţi, 
reducând totodată şomajul structural. 
Măsurile de consolidare a flexibilităţii pe 
piaţa muncii sunt de importanţă 
fundamentală. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să introducă o combinaţie 
de contracte de muncă flexibile şi fiabile, 
politici active privind piaţa forţei de 
muncă, învăţare de-a lungul vieţii eficientă, 
politici pentru promovarea mobilităţii 
forţei de muncă şi sisteme adecvate de 
securitate socială pentru a oferi securitate 
tranziţiilor profesionale, corelate cu 
drepturi şi responsabilităţi clare pentru 
şomerii care caută de lucru în mod activ.
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Or. en

Amendamentul 162
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le 
aplice, profitând pe deplin de sprijinul 
Fondului Social European, în vederea 
creşterii participării pe piaţa forţei de 
muncă şi a combaterii segmentării şi a 
inactivităţii, a inegalităţii dintre femei şi 
bărbaţi, reducând totodată şomajul 
structural. Măsurile de consolidare a 
flexibilităţii şi a securităţii ar trebui să fie 
echilibrate şi, în acelaşi timp, să se susţină 
reciproc. Prin urmare, statele membre ar 
trebui să introducă o combinaţie de 
contracte de muncă flexibile şi fiabile, 
politici active privind piaţa forţei de 
muncă, învăţare de-a lungul vieţii 
eficientă, politici pentru promovarea 
mobilităţii forţei de muncă şi sisteme 
adecvate de securitate socială pentru a 
oferi securitate tranziţiilor profesionale, 
corelate cu drepturi şi responsabilităţi 
clare pentru şomerii care caută de lucru 
în mod activ.

În acest scop, statele membre ar trebui să
sprijine o creştere economică capabilă să 
creeze noi locuri de muncă, creând astfel 
noi locuri de muncă, să crească 
potenţialul de inovare al economiei, în 
special al întreprinderilor mici şi mijlocii 
(IMM-uri) şi să elimine obstacolele 
administrative şi netarifare din calea 
industriei. Pentru a îmbunătăţi accesul 
femeilor şi al tinerilor pe piaţa forţei de 
muncă, ar trebui create condiţii pentru 
îngrijirea adecvată a copiilor, astfel încât 
fiecărui copil de vârstă preşcolară să i se 
poată oferi un loc de îngrijire în afara 
familiei, iar fiecărui tânăr, în strânsă 
colaborare cu partenerii sociali, să i se 
ofere un loc de muncă, respectiv 
posibilitatea de formare sau de continuare 
a instruirii, în termen de patru luni după 
absolvirea şcolii.

Or. en

Amendamentul 163
Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaţa forţei de muncă şi să le 
aplice, profitând pe deplin de sprijinul 
Fondului Social European, în vederea 
creşterii participării pe piaţa forţei de 
muncă şi a combaterii segmentării şi a 
inactivităţii, a inegalităţii dintre femei şi 
bărbaţi, reducând totodată şomajul 
structural. Măsurile de consolidare a 
flexibilităţii şi a securităţii ar trebui să fie 
echilibrate şi, în acelaşi timp, să se susţină 
reciproc. Prin urmare, statele membre ar 
trebui să introducă o combinaţie de 
contracte de muncă flexibile şi fiabile, 
politici active privind piaţa forţei de 
muncă, învăţare de-a lungul vieţii 
eficientă, politici pentru promovarea 
mobilităţii forţei de muncă şi sisteme 
adecvate de securitate socială pentru a 
oferi securitate tranziţiilor profesionale, 
corelate cu drepturi şi responsabilităţi 
clare pentru şomerii care caută de lucru 
în mod activ.

În acest scop, statele membre ar trebui să 
se angajeze să promoveze creşterea 
economică şi astfel să creeze noi locuri de 
muncă, să crească potenţialul de inovare 
al economiei, în special al gamei diverse 
de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) 
şi să suprime obstacolele administrative şi 
netarifare din calea industriei şi să 
dezvolte instrumente de reglementare şi 
sprijin care iau în considerare pluralitate 
întreprinderilor, astfel încât toate formele 
de întreprinderi să beneficieze de condiţii 
echivalente în privinţa concurenţei şi a 
promovării.

Or. es

Amendamentul 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Centrele de ocupare a forţei de muncă 
trebuie să ofere programe de formare şi 
de îndrumare, în special în domeniul 
tehnologiilor informaţiei şi 
comunicaţiilor, precum şi acces la 
internet de înaltă viteză pentru persoanele 
care caută de lucru pentru a le facilita în 
modul cel mai potrivit căutarea unui loc 
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de muncă.

Or. en

Amendamentul 165
Rovana Plumb

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îmbunătăţi accesul femeilor şi al 
tinerilor la piaţa muncii, ar trebui create 
condiţii adecvate pentru îngrijirea 
copiilor, urmărindu-se asigurarea a 50% 
din îngrijirea necesară pentru copiii de 
vârsta 0-3 ani şi a 100% din îngrijire 
pentru copiii de vârsta 3-6 ani.

Or. en

Amendamentul 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să aplice şi să 
respecte principiile de bază ale 
tratamentului egal şi nediscriminării, 
precum şi principiile directivelor sociale 
europene, inclusiv cele ce decurg dintr-un 
acord-cadru între partenerii sociali 
europeni.

Or. en

Amendamentul 167
Lívia Járóka

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie 
recompensată. Calitatea locurilor de 
muncă şi condiţiile de încadrare în muncă 
ar trebui să fie abordate prin combaterea 
remuneraţiilor mici şi prin asigurarea 
unei securităţi sociale adecvate şi pentru 
lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată şi lucrătorii care desfăşoară o 
activitate independentă. Serviciile de 
ocupare a forţei de muncă ar trebui să fie 
consolidate şi accesibile tuturor, inclusiv 
tinerilor şi persoanelor ameninţate de 
şomaj, iar persoanele care se situează cel 
mai departe de piaţa muncii ar trebui să 
fie vizate de servicii personalizate.

Statele membre, în cooperare cu 
partenerii sociali, ar trebui să crească rata 
ocupării forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri de implicare în viaţa activă, 
în special în cazul persoanelor cu 
calificări scăzute şi al persoanelor care au 
nevoie de protecţie şi/sau sprijin special, 
cum ar fi romii, prin intermediul 
serviciilor de consiliere, al educaţiei şi al 
formării profesionale adaptate la cerinţele 
de pe piaţa muncii. Economia socială ar 
trebui sprijinită în acest context. În plus, 
statele membre ar trebui să sporească 
şansele de inserţie profesională ale 
migranţilor legali şi ale romilor, alături de 
alte grupuri dezavantajate, prin programe 
adecvate. Sunt necesare, de asemenea, 
eforturi neîntrerupte şi programe 
inovatoare pentru a reintegra pe piaţa 
muncii persoanele cu handicap şi 
membrii comunităţilor etnice minoritare, 
inclusiv prin intermediul unor locuri de 
muncă subvenţionate.
Statele membre ar trebui, pe lângă 
aceasta, să îndepărteze barierele din calea 
pătrunderii pe piaţă a noilor lucrători, să 
sprijine crearea de locuri de muncă, să 
promoveze inovarea socială şi să crească 
calitatea şi eficacitatea oficiilor forţei de 
muncă, inclusiv ale serviciilor publice de 
ocupare a forței de muncă. În special, 
programele de lucru ar trebui să devină 
mai flexibile, permiţând o derulare a 
activităţii care să corespundă necesităţii 
unui echilibru între viaţa de familie şi cea 
profesională, precum şi o ieşire mai 
flexibilă de pe piaţa muncii la pensie.
Pentru a putea reacţiona mai eficient la 
ciclurile de producţie, strategiile externe 
şi interne de flexicuritate care vizează 
creşterea flexibilităţii ar trebui aplicate 
mai consistent prin politici active de 
ocupare a forţei de muncă şi prin sisteme 
de securitate socială adecvate, astfel încât 



PE442.935v02-00 104/225 AM\820832RO.doc

RO

schimbarea locului de muncă să nu 
conducă la pierderi financiare 
disproporţionate. Aceste acţiuni ar trebui 
însoţite de un angajament clar de a 
sprijini activ căutarea unui loc de muncă. 
Noi forme de organizare a muncii, cum ar 
fi munca temporară atipică, munca cu 
normă redusă, munca la distanţă şi 
munca la domiciliu, sunt din ce în ce mai 
des folosite pe piaţa muncii, fără o 
reglementare juridică a acestor forme. 
Acestea nu trebuie să conducă la 
reducerea drepturilor individuale şi 
colective de muncă şi a securităţii sociale 
a persoanelor vizate.

Or. en

Amendamentul 168
Csaba Őry

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie 
recompensată. Calitatea locurilor de 
muncă şi condiţiile de încadrare în muncă 
ar trebui să fie abordate prin combaterea 
remuneraţiilor mici şi prin asigurarea 
unei securităţi sociale adecvate şi pentru 
lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată şi lucrătorii care desfăşoară o 
activitate independentă. Serviciile de 
ocupare a forţei de muncă ar trebui să fie 
consolidate şi accesibile tuturor, inclusiv 
tinerilor şi persoanelor ameninţate de 
şomaj, iar persoanele care se situează cel 
mai departe de piaţa muncii ar trebui să 
fie vizate de servicii personalizate.

Statele membre, în cooperare cu 
partenerii sociali, ar trebui să crească rata 
ocupării forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri de implicare în viaţa activă, 
în special în cazul persoanelor cu 
calificări scăzute şi al persoanelor care au 
nevoie de protecţie şi/sau sprijin special, 
prin intermediul serviciilor de consiliere, 
al educaţiei şi al formării profesionale 
adaptate la necesităţile de pe piaţa muncii. 
Economia socială ar trebui sprijinită în 
acest context. În plus, statele membre ar 
trebui să sporească şansele de inserţie 
profesională ale migranţilor legali prin 
programe adecvate. Sunt necesare, de 
asemenea, eforturi neîntrerupte şi 
programe inovatoare pentru reintegrarea 
pe piaţa muncii a persoanelor cu 
handicap, inclusiv prin intermediul unor 
locuri de muncă subvenţionate.
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Statele membre ar trebui, pe lângă 
aceasta, să îndepărteze barierele din calea 
pătrunderii pe piaţă a noilor lucrători, să 
sprijine crearea de locuri de muncă, să 
promoveze inovarea socială şi să crească 
calitatea şi eficacitatea oficiilor forţei de 
muncă, inclusiv ale serviciilor publice de 
ocupare a forţei de muncă. În special, 
programele de lucru ar trebui să devină 
mai flexibile, permiţând o derulare a 
activităţii care să corespundă necesităţii 
unui echilibru între viaţa de familie şi cea 
profesională, precum şi o ieşire mai 
flexibilă de pe piaţa muncii la pensie.
Pentru a putea reacţiona mai eficient la 
ciclurile de producţie, strategiile externe 
şi interne de flexicuritate care vizează 
creşterea flexibilităţii ar trebui aplicate 
mai consistent prin politici active de 
ocupare a forţei de muncă şi prin sisteme 
de securitate socială adecvate, astfel încât 
schimbarea locului de muncă să nu 
conducă la pierderi financiare 
disproporţionate. Aceste acţiuni ar trebui 
însoţite de un angajament clar de a 
sprijini activ căutarea unui loc de muncă. 
Noi forme de organizare a muncii, cum ar 
fi munca temporară atipică, cu normă
redusă şi munca la distanţă, sunt din ce în 
ce mai des folosite pe piaţa muncii, fără a 
exista o reglementare juridică a acestor 
forme. Acestea nu trebuie să conducă la 
reducerea drepturilor individuale şi 
colective de muncă şi a securităţii sociale 
a persoanelor vizate.

Or. en

Amendamentul 169
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice Statele membre ar trebui să crească rata de 
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dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie 
recompensată. Calitatea locurilor de 
muncă şi condiţiile de încadrare în muncă 
ar trebui să fie abordate prin combaterea 
remuneraţiilor mici şi prin asigurarea 
unei securităţi sociale adecvate şi pentru 
lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată şi lucrătorii care desfăşoară o 
activitate independentă. Serviciile de 
ocupare a forţei de muncă ar trebui să fie 
consolidate şi accesibile tuturor, inclusiv 
tinerilor şi persoanelor ameninţate de 
şomaj, iar persoanele care se situează cel 
mai departe de piaţa muncii ar trebui să 
fie vizate de servicii personalizate.

ocupare a forţei de muncă prin măsuri de 
implicare în viaţa activă, în special pentru 
persoanele cu calificări reduse, prin 
servicii de consiliere, prin instruire şi 
formare profesională adaptate la cerinţele 
pieţei forţei de muncă, precum şi prin 
locuri de muncă subvenţionate pentru 
persoanele cu handicap şi cele ce au 
nevoie de o protecţie deosebită. În plus, 
statele membre ar trebui să sporească 
şansele de inserţie profesională ale 
minorităţilor, în special ale romilor, şi ale 
migranţilor legali prin programe 
corespunzătoare. De asemenea, sunt 
necesare programe inovatoare care să 
reintegreze persoanele cu handicap pe 
piaţa muncii. Statele membre ar trebui, pe 
lângă aceasta, să îndepărteze barierele 
din calea pătrunderii pe piaţă a noilor 
lucrători, să sprijine crearea de locuri de 
muncă, să promoveze inovaţiile sociale şi 
să crească calitatea oficiilor forţei de 
muncă. În special, programele de lucru ar 
trebui să devină mai flexibile, permiţând o 
derulare a activităţii care să corespundă 
cerinţei de compatibilitate între viaţa de 
familie şi cea profesională, precum şi o 
ieşire flexibilă de pe piaţa muncii la 
pensie. Pentru a putea reacţiona mai
eficient la ciclurile de producţie, 
strategiile de flexicuritate care vizează 
creşterea flexibilităţii trebuie protejate 
într-o măsură mai mare printr-o politică 
activă de ocupare a forţei de muncă şi 
sisteme de securitate socială adecvate, 
astfel încât schimbarea locului de muncă 
să nu conducă la pierderi financiare 
disproporţionate. Aceste acţiuni ar trebui 
însoţite de un angajament clar de a 
sprijini activ căutarea unui loc de muncă. 
Noi forme de organizare a muncii, cum ar 
fi munca temporară atipică, cu normă 
redusă şi munca la distanţă sunt din ce în 
ce mai des folosite pe piaţa muncii, fără a 
exista o reglementare juridică a acestor 
forme. Acestea nu trebuie să conducă la 
reducerea securităţii sociale a persoanelor 
vizate. Trebuie asigurat faptul că nu sunt 
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create noi forme de angajare în 
detrimentul contractelor obişnuite (cu 
normă întreagă, cu durată 
nedeterminată).

Or. en

Amendamentul 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Anexă – orientarea 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi 
lucrătorii care desfăşoară o activitate 
independentă. Serviciile de ocupare a forţei 
de muncă ar trebui să fie consolidate şi
accesibile tuturor, inclusiv tinerilor şi 
persoanelor ameninţate de şomaj, iar 
persoanele care se situează cel mai departe 
de piaţa muncii ar trebui să fie vizate de 
servicii personalizate. 

 Statele membre ar trebui să utilizeze
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, discriminarea la 
adresa femeilor, a migranţilor, a 
persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu 
handicap, subocuparea şi munca 
nedeclarată. Munca nedeclarată ar trebui 
combătută prin măsuri fiscale în cazul 
persoanelor cu venituri reduse şi al 
comercianţilor şi printr-o mai bună 
monitorizare de către serviciile de 
inspecţie a muncii şi de organismele de 
securitate socială. Mobilitatea profesională 
ar trebui să fie recompensată prin măsuri 
vizând ocuparea forţei de muncă, fiscale şi
sociale. Calitatea muncii şi condiţiile de 
încadrare în muncă trebuie să fie abordate 
prin combaterea remuneraţiilor mici şi prin 
asigurarea unei securităţi sociale care să 
prevină sărăcia şi pentru lucrătorii cu 
contracte precare sau atipice şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă.
Statele membre ar trebui să convină un 
obiectiv UE privind salariul minim 
(acorduri statutare, colective la nivel 
naţional, regional sau sectorial) pentru a 
garanta remunerarea a cel puţin 60% din 
venitul mediu relevant (naţional, sectorial 
etc.), precum şi să stabilească un calendar 
pentru atingerea acestui obiectiv în toate 
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statele membre. Serviciile de ocupare a 
forţei de muncă trebuie să fie consolidate
în mod eficient şi accesibile tuturor, 
inclusiv tinerilor şi îndeosebi persoanelor 
ameninţate de şomaj, elaborându-se 
măsuri adecvate în contextul unor politici 
active şi incluzive privind piaţa muncii, iar 
persoanele care se situează cel mai departe 
de piaţa muncii ar trebui să fie vizate de 
servicii personalizate

Or. de

Amendamentul 171
Pascale Gruny

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor şi persoanelor 
ameninţate de şomaj, iar persoanele care se 
situează cel mai departe de piaţa muncii ar 
trebui să fie vizate de servicii 
personalizate.

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Acestea ar trebui, de 
asemenea, să creeze condiţii flexibile 
pentru a permite întreprinderilor care se 
confruntă cu dificultăţi economice să 
modifice temporar contractele lucrătorilor 
lor, pentru ca aceştia să îşi poată păstra 
locurile de muncă. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată, 
inclusiv prin stimulente fiscale şi sociale. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin garantarea unui mediu 
sănătos pentru lucrători, astfel încât 
aceştia să îşi poată îndeplini sarcinile, 
prin combaterea remuneraţiilor mici şi prin 
asigurarea unei securităţi sociale adecvate 
şi pentru lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată şi lucrătorii care desfăşoară o 
activitate independentă. Serviciile de 
ocupare a forţei de muncă ar trebui să fie 
consolidate şi accesibile tuturor, inclusiv 
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tinerilor şi persoanelor ameninţate de 
şomaj, astfel încât angajatorii şi lucrătorii 
să îşi cunoască drepturile, iar persoanele 
care se situează cel mai departe de piaţa 
muncii ar trebui să fie vizate de servicii 
personalizate.

Or. fr

Amendamentul 172
Elizabeth Lynne

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie 
recompensată. Calitatea locurilor de 
muncă şi condiţiile de încadrare în muncă 
ar trebui să fie abordate prin combaterea 
remuneraţiilor mici şi prin asigurarea unei 
securităţi sociale adecvate şi pentru 
lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată şi lucrătorii care desfăşoară o 
activitate independentă. Serviciile de 
ocupare a forţei de muncă ar trebui să fie 
consolidate şi accesibile tuturor, inclusiv 
tinerilor şi persoanelor ameninţate de 
şomaj, iar persoanele care se situează cel 
mai departe de piaţa muncii ar trebui să fie 
vizate de servicii personalizate.

Statele membre ar trebui să urmărească 
creşterea ratei de ocupare a forţei de 
muncă prin măsuri pozitive, în special 
pentru persoanele cu calificări reduse, 
prin servicii de consiliere, sprijin 
personalizat şi metode vizând găsirea 
unor căi de urmat şi prin educaţie şi 
formare profesională adaptate la nevoile 
persoanei în cauză şi la cerinţele de pe 
piaţa forţei de muncă. Legislaţia privind 
combaterea discriminării pe piaţa muncii 
ar trebui pusă în aplicare eficient, în 
conformitate cu legislaţia UE. De 
asemenea, sunt necesare programe 
inovatoare care să contribuie la 
reintegrarea persoanelor cu handicap şi a 
altor persoane pe piaţa muncii. Statele 
membre ar trebui, pe lângă aceasta, să 
îndepărteze barierele din calea 
pătrunderii pe piaţa muncii a noilor 
lucrători, să sprijine crearea de locuri de 
muncă de calitate şi durabile, să 
promoveze inovaţiile sociale şi să crească 
calitatea oficiilor forţei de muncă.
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
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care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor, persoanelor în 
vârstă, migranţilor legali şi minorităţilor 
etnice, persoanelor cu handicap şi 
persoanelor ameninţate de şomaj, iar 
persoanele care se situează cel mai departe 
de piaţa muncii ar trebui să fie vizate de 
servicii personalizate.

Or. en

Amendamentul 173
Evelyn Regner

Anexă – orientarea 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor şi persoanelor 
ameninţate de şomaj, iar persoanele care se 
situează cel mai departe de piaţa muncii ar 
trebui să fie vizate de servicii 
personalizate. 

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Îndeosebi, 
segmentarea pe genuri a pieţei muncii ar 
trebui soluţionată, luându-se măsuri 
speciale pentru reducerea numărului 
disproporţionat de femei în condiţii de 
muncă prost plătită şi pentru promovarea 
femeilor în posturi de conducere bine 
plătite. Mobilitatea profesională ar trebui 
să fie recompensată. Calitatea locurilor de 
muncă şi condiţiile de încadrare în muncă 
ar trebui să fie abordate prin combaterea 
remuneraţiilor mici şi prin asigurarea unei 
securităţi sociale adecvate şi pentru 
lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată şi lucrătorii care desfăşoară o 
activitate independentă. Serviciile de 
ocupare a forţei de muncă ar trebui să fie 
consolidate şi accesibile tuturor, inclusiv 
tinerilor şi persoanelor ameninţate de 
şomaj, iar persoanele care se situează cel 
mai departe de piaţa muncii ar trebui să fie 
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vizate de servicii personalizate. 

Or. de

Amendamentul 174
Vilija Blinkevičiūtė

Anexă – orientarea 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor şi persoanelor 
ameninţate de şomaj, iar persoanele care se 
situează cel mai departe de piaţa muncii ar 
trebui să fie vizate de servicii 
personalizate.

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Pentru a proteja 
drepturile fundamentale şi garanţiile 
sociale ale lucrătorilor şi pentru a 
împiedica exploatarea acestora pe piaţa 
muncii, lucrătorii trebuie să fie angajaţi 
în mod legal în baza unui contract de 
muncă şi în conformitate cu toate 
standardele legale stipulate în legislaţie. 
Statele membre trebuie să se asigure că o 
piaţă a muncii transparentă devine 
realitate pe teritoriul Uniunii Europene. 
Mobilitatea profesională ar trebui să fie 
recompensată. Calitatea locurilor de muncă 
şi condiţiile de încadrare în muncă ar trebui 
să fie abordate prin combaterea 
remuneraţiilor mici şi prin asigurarea unei 
securităţi sociale adecvate şi pentru 
lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată şi lucrătorii care desfăşoară o 
activitate independentă. Serviciile de 
ocupare a forţei de muncă ar trebui să fie 
consolidate şi accesibile tuturor, inclusiv 
tinerilor şi persoanelor ameninţate de 
şomaj, iar persoanele care se situează cel 
mai departe de piaţa muncii ar trebui să fie 
vizate de servicii personalizate.

Or. lt
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Justificare

Munca ilegală şi munca care nu respectă cerinţele stipulate în legislaţie este deja mult prea 
răspândită în Uniunea Europeană.  Cei mai expuşi riscului sunt lucrătorii migranţi din cauza 
cunoştinţelor insuficiente de limbi străine şi a cunoaşterii insuficiente a legislaţiei. Acest fapt 
înseamnă că drepturile lucrătorilor sunt încălcate şi că statele membre pierd venituri la 
buget, reducând, în acelaşi timp, opţiunile politicii sociale.

Amendamentul 175
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor şi persoanelor 
ameninţate de şomaj, iar persoanele care se 
situează cel mai departe de piaţa muncii ar 
trebui să fie vizate de servicii 
personalizate.

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare cu scopul de a reduce 
cazurile de sărăcie şi excluziune socială la 
locul de muncă, subocuparea şi munca 
nedeclarată. Mobilitatea profesională ar 
trebui să fie recompensată. Calitatea 
locurilor de muncă şi condiţiile de
încadrare în muncă ar trebui să fie abordate 
prin combaterea remuneraţiilor mici, 
promovarea formării profesionale şi prin 
asigurarea unei securităţi sociale adecvate 
şi pentru lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată şi lucrătorii care desfăşoară o 
activitate independentă. Serviciile de 
ocupare a forţei de muncă ar trebui să fie 
consolidate şi accesibile tuturor, inclusiv 
tinerilor şi persoanelor ameninţate de 
şomaj, iar persoanele care se situează cel 
mai departe de piaţa muncii ar trebui să fie 
vizate de servicii personalizate.

Or. it



AM\820832RO.doc 113/225 PE442.935v02-00

RO

Amendamentul 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Anexă – orientarea 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor şi persoanelor 
ameninţate de şomaj, iar persoanele care se 
situează cel mai departe de piaţa muncii ar 
trebui să fie vizate de servicii 
personalizate.

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, munca precară şi 
subocuparea. Ar trebui să se depună 
eforturi pentru a combate munca 
nedeclarată. Mobilitatea profesională ar 
trebui să fie recompensată. Calitatea 
locurilor de muncă şi condiţiile de 
încadrare în muncă ar trebui să fie abordate 
prin combaterea remuneraţiilor mici şi prin 
asigurarea unei securităţi sociale adecvate 
şi pentru lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată şi lucrătorii care desfăşoară o 
activitate independentă. Serviciile de 
ocupare a forţei de muncă ar trebui să fie 
consolidate şi accesibile tuturor, în special
tinerilor şi persoanelor ameninţate de 
şomaj, precum şi lucrătorilor necalificaţi, 
iar persoanele care se situează cel mai 
departe de piaţa muncii ar trebui să fie 
vizate de servicii personalizate.

Or. pl

Amendamentul 177
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
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munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor şi persoanelor 
ameninţate de şomaj, iar persoanele care se 
situează cel mai departe de piaţa muncii ar 
trebui să fie vizate de servicii 
personalizate.

munca nedeclarată. Ar trebui încurajate 
formele flexibile de muncă, inclusiv 
munca temporară, deoarece acestea joacă 
un rol esenţial în creşterea ratei ocupării 
forţei de muncă şi crearea de locuri de 
muncă. Mobilitatea profesională ar trebui 
să fie recompensată. Calitatea locurilor de 
muncă şi condiţiile de încadrare în muncă 
ar trebui să fie abordate prin combaterea 
remuneraţiilor mici şi prin asigurarea unei 
securităţi sociale adecvate şi pentru 
lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată şi lucrătorii care desfăşoară o 
activitate independentă. Serviciile de 
ocupare a forţei de muncă ar trebui să fie 
consolidate şi accesibile tuturor, inclusiv 
tinerilor şi persoanelor ameninţate de 
şomaj, iar persoanele care se situează cel 
mai departe de piaţa muncii ar trebui să fie 
vizate de servicii personalizate.

Or. nl

Amendamentul 178
Sylvana Rapti

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată şi al unor măsuri 
eficiente de monitorizare şi aplicare a 
drepturilor lucrătorilor.  Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
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tuturor, inclusiv tinerilor şi persoanelor 
ameninţate de şomaj, iar persoanele care se 
situează cel mai departe de piaţa muncii ar 
trebui să fie vizate de servicii 
personalizate.

Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor şi persoanelor 
ameninţate de şomaj, iar persoanele care se 
situează cel mai departe de piaţa muncii ar 
trebui să fie vizate de servicii 
personalizate.

Or. el

Amendamentul 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor şi persoanelor 
ameninţate de şomaj, iar persoanele care se 
situează cel mai departe de piaţa muncii ar 
trebui să fie vizate de servicii 
personalizate.

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale mai bune şi adecvate şi a 
drepturilor lucrătorilor şi pentru lucrătorii 
cu contracte cu durată determinată şi 
lucrătorii care desfăşoară o activitate 
independentă. Serviciile de ocupare a forţei 
de muncă ar trebui să fie consolidate şi 
accesibile tuturor, inclusiv tinerilor şi 
persoanelor ameninţate de şomaj, iar 
persoanele care se situează cel mai departe 
de piaţa muncii ar trebui să fie vizate de 
servicii personalizate.

Munca decentă, ca principiu director, ar 
trebui să se afle atât la baza creării de 
locuri de muncă, cât şi la baza integrării 
pieţei forţei de muncă.

Or. en
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Amendamentul 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor şi persoanelor 
ameninţate de şomaj, iar persoanele care se 
situează cel mai departe de piaţa muncii ar 
trebui să fie vizate de servicii 
personalizate.

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor şi persoanelor 
ameninţate de şomaj, iar persoanele care se 
situează cel mai departe de piaţa muncii ar 
trebui să fie vizate de servicii 
personalizate. Contractele cu durată 
nedeterminată ar trebui să reprezinte în 
continuare norma, iar legislaţia muncii 
trebuie să promoveze contractele stabile.

Or. en

Amendamentul 181
Marian Harkin

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
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temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor şi persoanelor 
ameninţate de şomaj, iar persoanele care se 
situează cel mai departe de piaţa muncii ar 
trebui să fie vizate de servicii 
personalizate.

temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie facilitată şi 
recompensată. Calitatea locurilor de muncă 
şi condiţiile de încadrare în muncă ar trebui 
să fie abordate prin combaterea 
remuneraţiilor mici şi prin reducerea 
numărului de „lucrători săraci” prin 
asigurarea unei securităţi sociale adecvate 
şi pentru lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată şi lucrătorii care desfăşoară o 
activitate independentă. Serviciile de 
ocupare a forţei de muncă ar trebui să fie 
consolidate şi accesibile tuturor, inclusiv 
tinerilor şi persoanelor ameninţate de 
şomaj, iar persoanele care se situează cel 
mai departe de piaţa muncii ar trebui să fie 
vizate de servicii personalizate.

Or. en

Amendamentul 182
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor şi persoanelor 
ameninţate de şomaj, iar persoanele care se 

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie recompensată. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv tinerilor şi persoanelor 
ameninţate de şomaj, iar persoanele care se 
situează cel mai departe de piaţa muncii ar 
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situează cel mai departe de piaţa muncii ar
trebui să fie vizate de servicii 
personalizate.

trebui să fie vizate de servicii 
personalizate.

Or. en

Amendamentul 183
Siiri Oviir

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este foarte important să se creeze locuri 
de muncă de înaltă calitate necesare pe 
termen lung şi care au o valoare adăugată 
mare. De aceea, este vital ca politicile în 
materie de educaţie şi ocuparea forţei de 
muncă să sprijine schimbările din 
structura economică. Ca regulă generală, 
locurile de muncă pierdute în criza 
economică nu vor fi recreate în acelaşi 
număr şi în aceleaşi sectoare. De aceea, 
sistemul de învăţământ trebuie să 
răspundă în mod flexibil cerinţelor de pe 
piaţa muncii care însoţesc o nouă 
structură economică. Politica privind 
ocuparea forţei de muncă trebuie să 
garanteze faptul că lucrătorii pot asigura 
o tranziţie cât mai facilă între sectoarele 
economiei şi între diversele situaţii de pe 
piaţa muncii. De aceea, este mai 
important decât în trecut să se elaboreze 
obiective pe termen lung ca punct de 
pornire şi să se pună mai mult accent pe 
măsurile coordonate din cadrul politicilor 
privind întreprinderile, învăţământul şi 
ocuparea forţei de muncă.

Or. et
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Amendamentul 184
Rovana Plumb

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să ţină seama de 
faptul că cererea de forţă de muncă ar 
trebui sporită prin politici 
macroeconomice vizând creşterea 
economică durabilă, precum şi prin 
inovare şi politici regionale vizând 
creşterea investiţiilor şi accelerarea 
creării de locuri de muncă. Trebuie să fie 
create mai multe locuri de muncă pentru 
a dezvolta o economie mai ecologică, mai 
inteligentă, mai decentă şi mai 
integratoare.
Partenerilor sociali şi patronatului ar 
trebui să li se acorde un rol mai 
proeminent în identificarea 
oportunităţilor actuale de pe piaţa muncii, 
precum şi în creşterea productivităţii şi a 
calităţii muncii.
Statele membre ar trebui să crească rata 
ocupării forţei de muncă prin măsuri de 
implicare în viaţa activă, în special pentru 
minorităţile etnice, inclusiv pentru romi.
Statele membre ar trebui să crească 
participarea forţei de muncă prin 
intermediul unor politici de promovare a 
egalităţii de gen şi a remuneraţiei egale, 
urmărind reducerea decalajului de
remuneraţie dintre bărbaţi şi femei la 0-
5% până în 2020.
Statele membre ar trebui să elaboreze 
programe corespunzătoare pentru a 
sprijini familiile monoparentale, axându-
se pe condiţiile în care se află copiii.
Statele membre ar trebui să se asigure că 
tinerilor cu vârsta de până la 25 de ani 
care nu au avut un loc de muncă timp de 
trei luni li se oferă un loc de muncă sau o 
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posibilitate de instruire.
Stimulente fiscale, cerinţe privind 
angajarea tinerilor aferente achiziţiilor 
publice şi un acord între guverne, 
partenerii sociali şi patronat privind 
angajarea tinerilor trebuie să asigure un 
acces mai mare al tinerilor la piaţa 
muncii.
Statele membre ar trebui să adopte măsuri 
stricte în vederea descurajări economiei 
tenebre bazate pe forţa de muncă 
„nereglementată” care produce 
numeroase efecte negative pe piaţa 
europeană a muncii, în loc să promoveze 
măsuri vizând doar protecţia forţei de 
muncă de pe pieţele interne ale statelor 
membre; statele membre ar trebui să 
evalueze efectele unei decizii care duce la 
deschiderea completă a pieţei muncii 
pentru toţi cetăţenii UE.
Instrumentele naţionale şi europene de 
microcreditare trebuie să conţină 
programe specifice adresate tinerilor şi 
femeilor, care să ofere un venit minim în 
primul an după înfiinţarea unei 
întreprinderi pentru a transforma 
antreprenoriatul într-o opţiune reală.
Centrele de ocupare a forţei de muncă 
trebuie să ofere posibilităţi de formare 
personalizată, precum şi acces la internet 
de înaltă viteză pentru persoanele în 
căutarea unui loc de muncă pentru a 
facilita cât mai mult căutarea unui loc de 
muncă.
Numărul „lucrătorilor săraci” ar trebui 
redus prin asigurarea unui salariu minim, 
stabilit prin lege sau în cadrul 
negocierilor colective, precum şi prin 
asigurarea nediscriminării în ceea ce 
priveşte protecţia socială.
Statele membre ţin seama de principiul 
conform căruia echilibrul dintre viaţa 
profesională şi cea privată trebuie 
îmbunătăţit, în caz de necesitate prin 
introducerea unor norme juridice mai 
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stricte, pentru a spori gradul de protecţie 
în faţa muncii precare.
Statele membre ar trebui să reducă rata 
munci nedeclarate prin intermediul unui 
sistem armonizat de stimulente, creştere a 
fiscalităţii şi sancţiuni.
Sistemele de asigurări de şomaj ar trebui 
transformate în sisteme de asigurare a 
încadrării în muncă prin garantarea 
fiecărui şomer a unui loc de muncă, a 
recalificării sau a unei activităţi utile din 
punct de vedere social. Fiecărei persoane 
care îşi pierde locul de muncă trebuie să i 
se ofere posibilitatea unui nou început 
într-o perioadă de timp rezonabilă. În 
cazul tinerilor, această perioadă de timp 
ar trebui să fie scurtă, de cel mult patru 
luni, iar în cazul persoanelor cu mai 
multă experienţă - de cel mult 12 luni.

Or. en

Amendamentul 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica 
economică, statele membre ar trebui să 
revizuiască sistemul fiscal şi sistemul de 
beneficii, precum şi capacitatea serviciilor 
publice de a furniza sprijinul necesar. 
Statele membre ar trebui să crească 
nivelul de participare a forţei de muncă 
prin politici de promovare a îmbătrânirii 
active, a egalităţii de şanse şi de 
remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 

eliminat
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muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, 
în special pentru tineri, lucrători în vârstă 
şi femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea 
pătrunderii pe piaţă a noilor lucrători, să 
sprijine desfăşurarea de activităţi 
independente şi crearea de locuri de 
muncă, inclusiv de locuri de muncă 
ecologice, precum şi serviciile de asistenţă 
pentru persoanele aflate în întreţinere, şi 
să promoveze inovarea socială.

Or. en

Amendamentul 186
Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica 
economică, statele membre ar trebui să 
revizuiască sistemul fiscal şi sistemul de 
beneficii, precum şi capacitatea serviciilor 
publice de a furniza sprijinul necesar. 
Statele membre ar trebui să crească nivelul 
de participare a forţei de muncă prin 
politici de promovare a îmbătrânirii active, 
a egalităţii de şanse şi de remuneraţie între 
femei şi bărbaţi şi a integrării tinerilor, 
persoanelor du dizabilităţi, migranţilor 
legali şi a altor grupuri vulnerabile pe piaţa 
forţei de muncă. Politicile privind 
echilibrul dintre viaţa profesională şi cea 

Pentru a promova dezvoltarea durabilă din 
punct de vedere al mediului şi social şi 
pentru a creşte nivelurile de participare, în 
special pentru lucrătorii slab calificaţi, 
statele membre ar trebui să adapteze
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi să sporească capacitatea 
serviciilor publice de a furniza sprijinul 
necesar. Statele membre ar trebui să 
crească nivelul de participare a forţei de 
muncă prin politici de promovare a 
noţiunii de MUNCĂ DE CALITATE, a 
egalităţii de şanse şi de remuneraţie între 
femei şi bărbaţi pentru aceeaşi muncă sau 
pentru munci cu aceeaşi valoare, precum 
şi a integrării tinerilor, persoanelor cu
handicap, migranţilor şi a altor grupuri 
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privată ar trebui, prin furnizarea de servicii 
de îngrijire accesibile şi prin inovarea în 
domeniul organizării muncii, să fie 
orientate către creşterea ratei ocupării 
forţei de muncă, în special pentru tineri, 
lucrători în vârstă şi femei, în principal 
pentru păstrarea femeilor cu o calificare 
foarte înaltă în domeniile ştiinţific şi 
tehnic. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să îndepărteze barierele din 
calea pătrunderii pe piaţă a noilor lucrători, 
să sprijine desfăşurarea de activităţi 
independente şi crearea de locuri de 
muncă, inclusiv de locuri de muncă 
ecologice, precum şi serviciile de asistenţă 
pentru persoanele aflate în întreţinere, şi
să promoveze inovarea socială.

vulnerabile pe piaţa forţei de muncă. În 
acest sens, este necesară o Garanţie 
europeană pentru tineret, care să asigure 
dreptul fiecărei persoane tinere din UE la 
un loc de muncă adecvat şi bine plătit în 
acord cu calificările şi competenţele sale, 
o ucenicie, o formare profesională 
suplimentară sau o combinaţie între 
muncă şi formare profesională, imediat 
după intrarea în şomaj. Politicile privind 
echilibrul dintre viaţa profesională şi cea 
privată ar trebui, prin furnizarea de servicii 
de îngrijire accesibile şi prin inovarea în 
domeniul organizării muncii, să fie 
orientate către reducerea programului de 
lucru fără o reducere a remuneraţiei, 
crescând astfel rata ocupării forţei de 
muncă, în special pentru tineri, lucrători în 
vârstă şi femei, în principal pentru 
păstrarea femeilor cu o calificare foarte 
înaltă în domeniile ştiinţific şi tehnic. În 
plus, politicile privind echilibrarea vieţii 
profesionale cu cea privată ar trebui să 
consolideze securitatea tranziţiei pe baza 
unei bune protecţii a locului de muncă 
prin consolidarea drepturilor sociale şi a 
protecţiei sociale pentru a preveni riscul 
pierderii venitului şi pentru a asigura 
menţinerea şi dobândirea drepturilor de 
pensie şi a asigurării medicale etc. în 
perioadele de tranziţie de la un loc de 
muncă la altul, precum şi în perioadele de 
concediu (de exemplu pentru îngrijirea 
persoanelor dependente, pentru 
continuarea formării profesionale şi a 
educaţiei, concedii speciale etc.). Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
promoveze reconcilierea vieţii 
profesionale cu cea privată printr-o 
reducere clară a numărului mediu al 
orelor de lucru pe săptămână, precum şi a 
numărului maxim de ore de lucru pe 
săptămână şi printr-o limitare strictă a 
numărului de ore lucrate peste program. 
Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
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crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice şi cu o valoare 
ridicată, în special în domeniul serviciilor 
sociale, precum şi să promoveze inovarea 
socială. Ar trebui uşurat accesul pe piaţa 
muncii pentru tineri şi noii lucrători prin 
limitarea efectivă a duratei activităţii 
profesionale.

Or. en

Amendamentul 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica 
economică, statele membre ar trebui să 
revizuiască sistemul fiscal şi sistemul de 
beneficii, precum şi capacitatea serviciilor 
publice de a furniza sprijinul necesar. 
Statele membre ar trebui să crească nivelul 
de participare a forţei de muncă prin 
politici de promovare a îmbătrânirii active, 
a egalităţii de şanse şi de remuneraţie între 
femei şi bărbaţi şi a integrării tinerilor, 
persoanelor du dizabilităţi, migranţilor 
legali şi a altor grupuri vulnerabile pe piaţa 
forţei de muncă. Politicile privind 
echilibrul dintre viaţa profesională şi cea 
privată ar trebui, prin furnizarea de servicii 
de îngrijire accesibile şi prin inovarea în 
domeniul organizării muncii, să fie 
orientate către creşterea ratei ocupării 
forţei de muncă, în special pentru tineri, 
lucrători în vârstă şi femei, în principal 
pentru păstrarea femeilor cu o calificare 
foarte înaltă în domeniile ştiinţific şi 
tehnic. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să îndepărteze barierele din 
calea pătrunderii pe piaţă a noilor lucrători, 

Pentru a promova dezvoltarea durabilă din 
punct de vedere al mediului şi social şi 
pentru a creşte nivelurile de participare, în 
special pentru lucrătorii slab calificaţi, 
statele membre ar trebui să adapteze
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi să sporească capacitatea 
serviciilor publice de a furniza sprijinul 
necesar. Statele membre ar trebui să 
crească nivelul de participare a forţei de 
muncă prin politici de promovare a 
noţiunii de MUNCĂ DE CALITATE, a 
egalităţii de şanse şi de remuneraţie între 
femei şi bărbaţi pentru aceeaşi muncă sau 
pentru munci cu aceeaşi valoare, precum 
şi a integrării tinerilor, persoanelor cu
handicap, a migranţilor şi a altor grupuri 
vulnerabile pe piaţa forţei de muncă. În 
acest sens, este necesară o Garanţie 
europeană pentru tineret, care să asigure 
dreptul fiecărei persoane tinere din UE la 
un loc de muncă adecvat şi bine plătit în 
acord cu calificările şi competenţele sale, 
o ucenicie, o formare profesională 
suplimentară sau o combinaţie între 
muncă şi formare profesională, imediat 
după intrarea în şomaj. Politicile privind 
echilibrul dintre viaţa profesională şi cea 
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să sprijine desfăşurarea de activităţi 
independente şi crearea de locuri de 
muncă, inclusiv de locuri de muncă 
ecologice, precum şi serviciile de asistenţă 
pentru persoanele aflate în întreţinere, şi
să promoveze inovarea socială.

privată ar trebui, prin furnizarea de servicii 
de îngrijire accesibile şi prin inovarea în 
domeniul organizării muncii, să fie 
orientate către reducerea programului de 
lucru fără o reducere a remuneraţiei, 
crescând astfel rata ocupării forţei de 
muncă, în special pentru tineri, lucrători în 
vârstă şi femei, în principal pentru 
păstrarea femeilor cu o calificare foarte 
înaltă în domeniile ştiinţific şi tehnic. În 
plus, politicile privind echilibrarea vieţii 
profesionale cu cea privată ar trebui să 
consolideze securitatea tranziţiei pe baza 
unei bune protecţii a locului de muncă 
prin consolidarea drepturilor sociale şi a 
protecţiei sociale pentru a preveni riscul 
pierderii venitului şi pentru a asigura 
menţinerea şi dobândirea drepturilor de 
pensie şi a asigurării medicale etc. în 
perioadele de tranziţie de la un loc de 
muncă la altul, precum şi în perioadele de 
concediu (de exemplu pentru îngrijirea 
persoanelor dependente, pentru 
continuarea formării profesionale şi a 
educaţiei, concedii speciale etc.). Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
promoveze reconcilierea vieţii 
profesionale cu cea privată printr-o 
reducere clară a numărului mediu al 
orelor de lucru pe săptămână, precum şi a 
numărului maxim de ore de lucru pe 
săptămână şi printr-o limitare strictă a 
numărului de ore lucrate peste program. 
Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice şi cu o valoare 
ridicată, în special în domeniul serviciilor 
sociale, precum şi să promoveze inovarea 
socială. Ar trebui uşurat accesul pe piaţa 
muncii pentru tineri şi noii lucrători prin 
limitarea efectivă a duratei activităţii 
profesionale.

Or. en
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Amendamentul 188
Evelyn Regner

Anexă – orientarea 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire de 
înaltă calitate accesibile şi prin inovarea în 
domeniul organizării muncii, să fie 
orientate către creşterea ratei ocupării forţei 
de muncă, în special pentru tineri, lucrători 
în vârstă şi femei, în principal pentru 
păstrarea femeilor cu o calificare foarte 
înaltă în domeniile ştiinţific şi tehnic. 
Statele membre ar trebui să ia măsuri 
pentru a încuraja implicarea taţilor în 
îngrijirea copiilor. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să îndepărteze 
barierele din calea pătrunderii pe piaţă a 
noilor lucrători, să sprijine desfăşurarea de 
activităţi independente şi crearea de locuri 
de muncă, inclusiv de locuri de muncă 
ecologice, precum şi serviciile de asistenţă 
pentru persoanele aflate în întreţinere, şi să 
promoveze inovarea socială. Ar trebui 
elaborate rapoarte privind situaţia 
veniturilor bărbaţilor şi femeilor.

Or. de
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Amendamentul 189
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal prin reducerea impozitării 
forței de muncă, și ar trebui să aplice 
politici orientate asupra abordării 
provocărilor demografice care sprijină 
ferm reproducerea socială și permit 
accesul imigranților pe piața forței de 
muncă, ridicând nivelul ocupării forței de 
muncă pentru a asigura finanțarea 
necesară a unor sisteme de securitate 
socială durabile și servicii publice 
accesibile și de înaltă calitate. Statele 
membre ar trebui să crească nivelul de 
participare a forţei de muncă prin politici 
de promovare a îmbătrânirii active, a 
egalităţii de şanse şi de remuneraţie între 
femei şi bărbaţi şi a integrării tinerilor, 
persoanelor du dizabilităţi, migranţilor 
legali şi a altor grupuri vulnerabile pe piaţa 
forţei de muncă. Politicile privind 
echilibrul dintre viaţa profesională şi cea 
privată ar trebui, prin furnizarea de servicii 
de îngrijire accesibile şi prin inovarea în 
domeniul organizării muncii, să fie 
orientate către creşterea ratei ocupării forţei 
de muncă, în special pentru tineri, lucrători 
în vârstă şi femei, în principal pentru 
păstrarea femeilor cu o calificare foarte 
înaltă în domeniile ştiinţific şi tehnic. 
Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
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locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

Or. it

Amendamentul 190
Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea 
pătrunderii pe piaţă a noilor lucrători, să 
sprijine desfăşurarea de activităţi 
independente şi crearea de locuri de 
muncă, inclusiv de locuri de muncă 
ecologice, precum şi serviciile de asistenţă 

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
stimuleze atât formele individuale, cât şi 
cele colective de activităţi independente 
prin întreprinderi specifice economiei 
sociale.  Ar trebui să se acorde sprijin 
întreprinderilor specifice economiei 
sociale, acestea fiind o sursă importantă 
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pentru persoanele aflate în întreţinere, şi 
să promoveze inovarea socială.

de noi locuri de muncă, având în vedere 
faptul că depind mai puţin de ciclul de 
viaţă al întreprinderii şi oferă deseori 
servicii cu utilizare intensivă a forţei de 
muncă şi care sunt utile din punct de 
vedere social.

Or. es

Amendamentul 191
Pascale Gruny

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. De asemenea, 
ar trebui acordată o atenţie deosebită 
muncii la distanţă prin încurajarea 
statelor membre să pună în aplicare 
măsuri sociale şi fiscale care permit 
dezvoltarea acestui tip de activitate. 
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locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

Or. fr

Amendamentul 192
Sylvana Rapti

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Prin 
intermediul noilor tehnologii, statele 
membre ar trebui să crească nivelul de 
participare a forţei de muncă prin politici 
de promovare a îmbătrânirii active, a 
egalităţii de şanse şi de remuneraţie între 
femei şi bărbaţi şi a integrării tinerilor, 
persoanelor cu dizabilităţi, migranţilor 
legali şi a altor grupuri vulnerabile pe piaţa 
forţei de muncă, precum şi grupurilor care 
locuiesc la mare distanţă de centrele 
economice. Politicile privind echilibrul 
dintre viaţa profesională şi cea privată ar 
trebui, prin furnizarea de servicii de 
îngrijire accesibile, prin beneficii sociale şi 
prin inovarea în domeniul organizării 
muncii, să fie orientate către creşterea ratei 
ocupării forţei de muncă, în special pentru 
tineri, lucrători în vârstă şi femei, în 
principal pentru păstrarea femeilor cu o 
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pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

calificare foarte înaltă în domeniile 
ştiinţific şi tehnic. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să îndepărteze 
barierele din calea pătrunderii pe piaţa 
muncii a noilor lucrători şi tratamentul 
discriminatoriu în această privinţă, să 
sprijine activităţile profesionale 
independente şi crearea de locuri de 
muncă, inclusiv de locuri de muncă 
ecologice şi în domeniul îngrijirii, şi să 
promoveze inovarea socială.

Or. el

Amendamentul 193
Tadeusz Cymański

Anexă – orientarea 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
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membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente, 
crearea de locuri de muncă şi serviciile de 
asistenţă, şi să promoveze inovarea socială.

Or. pl

Amendamentul 194
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
posturile de conducere şi în domeniile 
ştiinţific şi tehnic Statele membre ar trebui, 
de asemenea, să îndepărteze barierele din 
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pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

calea pătrunderii pe piaţă a noilor lucrători, 
să sprijine desfăşurarea de activităţi 
independente şi crearea de locuri de 
muncă, inclusiv de locuri de muncă 
ecologice, precum şi serviciile de asistenţă 
pentru persoanele aflate în întreţinere, şi să 
promoveze inovarea socială.

Or. nl

Amendamentul 195
Olle Ludvigsson

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor cu 
handicap, a migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
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crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială. În procesul de 
consolidare a funcţionării şi a 
performanţei pieţei muncii, statele 
membre ar trebui să implice în mod activ 
partenerii sociali în elaborarea politicilor 
naţionale şi să respecte pe deplin dreptul 
acestora, în conformitate cu legislaţia 
naţională şi practicile naţionale, de a 
încheia şi de a pune în aplicare acorduri 
colective.

Or. en

Amendamentul 196
Elizabeth Lynne

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a nediscriminării, a 
egalităţii de şanse şi de remuneraţie între 
femei şi bărbaţi şi a integrării tinerilor, a 
persoanelor vârstnice, a persoanelor cu
handicap, a migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
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femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţa muncii a noilor lucrători, să 
recunoască şi să sprijine desfășurarea de 
activități independente şi lucrătorii 
independenţi, precum şi crearea de locuri 
de muncă, inclusiv de locuri de muncă 
ecologice şi în domeniul îngrijirii, şi să 
promoveze inovarea socială.

Or. en

Amendamentul 197
Rovana Plumb

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a
integrării tinerilor, a femeilor cu vârsta 
maximă de 45 de ani, a minorităţilor 
etnice, inclusiv a romilor, a persoanelor cu
handicap, a migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
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femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

Or. en

Amendamentul 198
Marian Harkin

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare 
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor cu 
handicap, a persoanelor care îngrijesc alte 
persoane, a migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
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femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

Or. en

Amendamentul 199
Csaba Őry

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica 
economică, statele membre ar trebui să 
revizuiască sistemul fiscal şi sistemul de 
beneficii, precum şi capacitatea serviciilor 
publice de a furniza sprijinul necesar.
Statele membre ar trebui să crească 
nivelul de participare a forţei de muncă
prin politici de promovare a îmbătrânirii 
active, a egalităţii de şanse şi de 
remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, 
în special pentru tineri, lucrători în vârstă 
şi femei, în principal pentru păstrarea 

În acest context, creditele din Fondul 
social european ar trebui utilizate integral
pentru a creşte şansele de inserţie 
profesională şi calitatea locurilor de 
muncă prin măsuri de dezvoltare a 
competenţelor personale şi de îndeplinire 
a cerinţelor calitative în profesiile de 
viitor. Pentru a promova mobilitatea 
profesională este necesar ca statele 
membre să sporească deschiderea 
cetăţenilor faţă de mobilitate prin 
acordarea de stimulente.
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femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea 
pătrunderii pe piaţă a noilor lucrători, să 
sprijine desfăşurarea de activităţi 
independente şi crearea de locuri de 
muncă, inclusiv de locuri de muncă 
ecologice, precum şi serviciile de asistenţă 
pentru persoanele aflate în întreţinere, şi 
să promoveze inovarea socială.

Or. en

Amendamentul 200
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica 
economică, statele membre ar trebui să 
revizuiască sistemul fiscal şi sistemul de 
beneficii, precum şi capacitatea serviciilor 
publice de a furniza sprijinul necesar. 
Statele membre ar trebui să crească 
nivelul de participare a forţei de muncă 
prin politici de promovare a îmbătrânirii 
active, a egalităţii de şanse şi de 
remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, 
în special pentru tineri, lucrători în vârstă 
şi femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 

În acest context, creditele din Fondul 
social european ar trebui utilizate integral
pentru a creşte şansele de inserţie 
profesională şi adaptabilitatea forţei de 
muncă. Pentru a promova mobilitatea 
profesională este necesar ca statele 
membre să sporească deschiderea 
cetăţenilor faţă de mobilitate prin 
acordarea de stimulente.
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domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea 
pătrunderii pe piaţă a noilor lucrători, să 
sprijine desfăşurarea de activităţi 
independente şi crearea de locuri de 
muncă, inclusiv de locuri de muncă 
ecologice, precum şi serviciile de asistenţă 
pentru persoanele aflate în întreţinere, şi 
să promoveze inovarea socială.

Or. en

Amendamentul 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a obţine ocuparea integrală a 
forţei de muncă şi pentru a aborda 
problemele întâmpinate de lucrătorii 
necalificaţi într-o piaţă a muncii dificilă, 
statele membre ar trebui să reorienteze 
politicile active privind piaţa forţei de 
muncă spre formarea/recalificarea 
profesională şi oferte directe de locuri de 
muncă, revizuind, în acelaşi timp, 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii şi 
capacitatea serviciilor publice de a oferi 
asistenţa şi stimulentele necesare pentru 
crearea de locuri de muncă, asigurând 
concomitent sustenabilitatea financiară. 
Statele membre trebuie să se asigure că 
schimbările sistemului fiscal şi ale 
sistemului social sunt în favoarea 
întreprinderilor şi a contractelor de 
muncă pe perioadă nedeterminată, care 
oferă salarii convenite în urma unor 
negocieri colective şi care asigură în 
acelaşi timp sustenabilitatea financiară.

Or. en
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Amendamentul 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie îmbunătăţită punerea în aplicare 
a legislaţiei UE privind combaterea 
discriminării şi echilibrarea vieţii 
profesionale cu cea privată, informarea şi 
consultarea lucrătorilor, precum şi 
activitatea comitetelor europene de 
întreprindere.

Or. en

Amendamentul 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Anexă – orientarea 7 – paragraful 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează instrumentul 
european de microfinanțare ca un 
exemplu de îmbinare a măsurilor 
economice şi sociale în vederea stimulării 
creşterii economice şi a ocupării forţei de 
muncă.
Instrumentele naţionale şi europene de 
microfinanţare sunt însoţite de programe 
specifice de formare şi îndrumare 
profesională, precum şi de sisteme de 
ajutoare sociale care să asigure un venit 
minim în primul an după înfiinţarea unei 
întreprinderi pentru a transforma 
antreprenoriatul într-o opţiune reală.

Or. en
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Amendamentul 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
promoveze şi să investească în servicii 
sociale de interes general care să includă 
ocuparea forţei de muncă, serviciile 
medicale, precum şi acordarea de 
locuinţe, toate acestea necesitând o 
finanţare suficientă.  

Or. en

Amendamentul 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor stabili obiectivele 
naţionale, este de a aduce rata de ocupare 
a forţei de muncă pentru femei şi bărbaţi 
cu vârsta între 20 şi 64 de ani la 75% 
până în 2020, inclusiv printr-o mai mare 
participare a tinerilor, a lucrătorilor în 
vârstă şi a lucrătorilor necalificaţi şi 
printr-o mai bună integrare a migranţilor 
legali.

Şansele scăzute de creştere în anii 
următori, împreună cu decizia statelor 
membre de a avea o consolidare bugetară 
timpurie, ar putea avea efecte 
devastatoare asupra locurilor de muncă 
din Europa, cu posibilitatea de a pierde 
până la cinci milioane de locuri de muncă 
suplimentare. Statele membre ar trebui să 
îşi orienteze politicile economice şi 
strategia UE 2020 în vederea realizării la 
mijlocul perioadei  a unui obiectiv de 
creare de locuri de muncă de cel puţin 
patru milioane de locuri de muncă noi 
(decente şi în mod predominant ecologice) 
până în 2014. De aceea, statele membre ar 
trebui să consolideze cererea de pe piaţa 
forţei de muncă şi să sporească investiţiile 
pentru dezvoltare prin creşterea 
veniturilor la bugetele europene şi
naţionale prin instrumente cum ar fi 
euroobligaţiunile sau lupta puternică 
împotriva muncii nedeclarate şi a 
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fraudelor fiscale.

Or. en

Amendamentul 206
Sylvana Rapti

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor stabili obiectivele 
naţionale, este de a aduce rata de ocupare a 
forţei de muncă pentru femei şi bărbaţi cu 
vârsta între 20 şi 64 de ani la 75% până în 
2020, inclusiv printr-o mai mare 
participare a tinerilor, a lucrătorilor în 
vârstă şi a lucrătorilor necalificaţi şi printr-
o mai bună integrare a migranţilor legali.

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor stabili obiectivele 
naţionale, este de a aduce rata de ocupare a 
forţei de muncă pentru femei şi bărbaţi cu 
vârsta între 20 şi 64 de ani la 75% până în 
2020, inclusiv printr-o mai mare 
participare a tinerilor, a lucrătorilor în 
vârstă, a lucrătorilor necalificaţi şi a 
persoanelor cu dizabilităţi, şi printr-o mai 
bună integrare a migranţilor legali.

Or. el

Amendamentul 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Anexă – orientarea 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor stabili obiectivele 
naţionale, este de a aduce rata de ocupare a 
forţei de muncă pentru femei şi bărbaţi cu 
vârsta între 20 şi 64 de ani la 75% până în 
2020, inclusiv printr-o mai mare 
participare a tinerilor, a lucrătorilor în 
vârstă şi a lucrătorilor necalificaţi şi printr-
o mai bună integrare a migranţilor legali.

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor stabili obiectivele 
naţionale, este de a aduce rata de ocupare a 
forţei de muncă pentru femei şi bărbaţi cu 
vârsta între 20 şi 64 de ani la 75% până în 
2020, inclusiv printr-o creştere a 
participării tinerilor (până la 90%), a 
lucrătorilor în vârstă şi a lucrătorilor 
necalificaţi şi printr-o mai bună integrare a 
migranţilor legali.

Or. pl
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Amendamentul 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Anexă – orientarea 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor stabili obiectivele 
naţionale, este de a aduce rata de ocupare a 
forţei de muncă pentru femei şi bărbaţi cu 
vârsta între 20 şi 64 de ani la 75% până în 
2020, inclusiv printr-o mai mare 
participare a tinerilor, a lucrătorilor în 
vârstă şi a lucrătorilor necalificaţi şi printr-
o mai bună integrare a migranţilor legali. 

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor stabili obiectivele 
naţionale, este de a aduce rata de ocupare a 
forţei de muncă pentru femei şi bărbaţi cu 
vârsta între 20 şi 64 de ani la 75% până în 
2020, inclusiv printr-o mai mare 
participare a tinerilor, a lucrătorilor în 
vârstă, îndeosebi femei, şi a lucrătorilor 
necalificaţi şi printr-o mai bună integrare a 
migranţilor legali. 

Or. de

Amendamentul 209
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor stabili obiectivele 
naţionale, este de a aduce rata de ocupare a 
forţei de muncă pentru femei şi bărbaţi cu 
vârsta între 20 şi 64 de ani la 75% până în 
2020, inclusiv printr-o mai mare 
participare a tinerilor, a lucrătorilor în 
vârstă şi a lucrătorilor necalificaţi şi printr-
o mai bună integrare a migranţilor legali.

Obiectivul principal al politicilor UE 
privind piaţa forţei de muncă, în baza 
căruia statele membre îşi vor stabili 
obiectivele naţionale, este de a aduce rata 
de ocupare a forţei de muncă pentru femei 
şi bărbaţi cu vârsta între 20 şi 64 de ani la 
75% până în 2020, inclusiv printr-o mai 
mare participare a tinerilor, a lucrătorilor în 
vârstă şi a lucrătorilor necalificaţi şi printr-
o mai bună integrare a migranţilor legali.

Or. nl
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Amendamentul 210
Olle Ludvigsson

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor stabili obiectivele 
naţionale, este de a aduce rata de ocupare a 
forţei de muncă pentru femei şi bărbaţi cu 
vârsta între 20 şi 64 de ani la 75% până în 
2020, inclusiv printr-o mai mare 
participare a tinerilor, a lucrătorilor în 
vârstă şi a lucrătorilor necalificaţi şi printr-
o mai bună integrare a migranţilor legali.

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor stabili obiectivele 
naţionale, este de a aduce rata de ocupare a 
forţei de muncă atât pentru femei, cât şi 
pentru bărbaţi cu vârsta între 20 şi 64 de 
ani la 75% până în 2020, inclusiv printr-o 
mai mare participare a tinerilor, a 
lucrătorilor în vârstă şi a lucrătorilor 
necalificaţi şi printr-o mai bună integrare a 
migranţilor legali.

Or. en

Amendamentul 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 4 – prima liniuţa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- rata ocupării forţei de muncă pentru 
femei ar trebui să crească până la 75%, 
50% din aceste locuri de muncă oferind 
independenţă economică;

Or. en

Amendamentul 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 4 – a doua liniuţa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- rata ocupării forţei de muncă pentru 
persoanele din grupa de vârstă 55-64 de 
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ani ar trebui să crească până la 60%;

Or. en

Amendamentul 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 4 – a treia liniuţa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- rata şomajului în rândul tinerilor nu ar 
trebui să fie mai mare decât rata generală 
a şomajului şi ar trebui să fie redusă la 
10% până în 2015;

Or. en

Amendamentul 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 4 – a patra liniuţa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o Garanţie pentru tineret ar trebui 
instituită în toate statele membre, 
asigurând un loc de muncă, educaţie sau 
formare profesională suplimentară 
tuturor tinerilor sub 25 de ani după o 
perioadă maximă de patru luni de şomaj;

Or. en

Amendamentul 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Anexă – orientarea 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientarea 8: Dezvoltarea unei forţe de 
muncă calificate care să răspundă 

Orientarea 8: Îmbunătăţirea nivelului 
educaţional, de formare şi de formare 
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nevoilor pieţei forţei de muncă,
promovarea calităţii locurilor de muncă şi 
a învăţării de-a lungul vieţii

suplimentară pentru lucrători şi
promovarea învăţării de-a lungul vieţii

Or. de

Amendamentul 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientarea 8: Dezvoltarea unei forţe de 
muncă calificate care să răspundă 
nevoilor pieţei forţei de muncă, 
promovarea calităţii locurilor de muncă şi 
a învăţării de-a lungul vieţii

Orientarea 8: Dezvoltarea unei forţe de 
muncă calificate, consolidarea muncii 
decente, a calităţii locurilor de muncă şi a 
învăţării de-a lungul vieţii

Or. en

Amendamentul 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientarea 8: Dezvoltarea unei forţe de 
muncă calificate care să răspundă 
nevoilor pieţei forţei de muncă,
promovarea calităţii locurilor de muncă şi a 
învăţării de-a lungul vieţii

Orientarea 8: Promovarea calităţii locurilor 
de muncă şi a învăţării de-a lungul vieţii, 
dezvoltarea unei forţe de muncă calificate

Or. en

Amendamentul 218
Csaba Őry

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul -1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre îşi vor formula obiectivele 
naţionale, vizând reducerea ratei 
abandonului şcolar sub 10% până în 2020 
şi creşterea simultană a proporţiei de 
persoane cu vârsta între 30 şi 34 de ani 
care au absolvit instituţii de învăţământ 
superior sau echivalente la cel puţin 40% 
.

Or. en

Amendamentul 219
Pascale Gruny

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea 
oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea 
oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să stabilească 
normele prin care resortisanţii statelor 
membre să poată beneficia de sistemele de 
securitate socială mai flexibile din alt stat 
membru, să încurajeze crearea de firme, 
inclusiv în cazul în care sunt implicaţi 
lucrătorii, prin simplificarea procedurilor 
administrative şi acordarea de facilităţi 
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calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor. fiscale şi de plată la asigurările sociale în 
etapa iniţială de desfăşurare a activităţii, 
să încurajeze combinaţia dintre activitatea 
profesională şi pensionare, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, dacă 
este necesar prin acordarea de ajutoare 
sau de stimulente fiscale sau sociale 
întreprinderilor, îmbunătăţind, în acelaşi 
timp, formarea, competenţele şi experienţa 
lucrătorilor cu calificare înaltă, inclusiv a 
cercetătorilor.   

Or. fr

Amendamentul 220
Silvia Costa

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea
oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
utilizând toate resursele disponibile la 
nivel european, național și regional, din 
sectoarele public și privat, și care vizează 
grupuri prioritare pe baza unor politici 
selective. În plus, pentru disponibilizarea 
resurselor necesare, partenerii sociali ar 
trebui să elaboreze norme care 
reglementează modalități noi de 
combinare a muncii și formării 
profesionale, acordând o atenție deosebită 
egalității de gen și chestiunilor privind 
echilibrarea vieţii profesionale cu cea 
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calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor.

privată. Ar trebui să se prevadă, de 
asemenea, acordarea unei a doua şanse, 
asigurarea oportunităţilor de dezvoltare a 
calificărilor pentru fiecare adult, precum şi 
cu o migraţie orientată şi politici de 
integrare. Pe baza Cadrului european al 
calificărilor (EQF), pe care Comisia 
trebuie să îl adopte definitiv fără alte 
întârzieri, statele membre ar trebui să 
dezvolte sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor.

Or. it

Amendamentul 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Anexă – orientarea 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să promoveze
productivitatea şi şansele de ocupare a 
unui loc de muncă prin furnizarea 
adecvată de cunoştinţe şi de competenţe 
care să răspundă cererii actuale şi viitoare 
de pe piaţa muncii. Educaţia iniţială de 
calitate şi formarea profesională 
atrăgătoare trebuie să fie completate cu 
stimulente eficiente pentru învăţarea de-a 
lungul vieţii, acordarea unei a doua şanse, 
asigurarea oportunităţilor de dezvoltare a 
calificărilor pentru fiecare adult, precum şi 
cu o migraţie orientată şi politici de 
integrare. Statele membre ar trebui să 
dezvolte sisteme pentru recunoaşterea 

Statele membre ar trebui să promoveze o 
bază largă de cunoştinţe şi competenţe
pentru ca lucrătorii, în condiţiile 
proceselor permanente de restructurare şi 
transformare din cele trei sectoare ale 
pieţei muncii, să poată obţine o slujbă 
permanentă cu normă întreagă, care să le 
asigure o existenţă normală şi 
posibilitatea de a se implica social şi 
cultural. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea în 
orice moment a oportunităţilor de 



PE442.935v02-00 150/225 AM\820832RO.doc

RO

competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor.

dezvoltare a calificărilor pentru fiecare 
adult, precum şi cu o migraţie orientată şi 
politici de integrare. Statele membre
trebuie să dezvolte sisteme pentru 
recunoaşterea competenţelor dobândite, să 
înlăture barierele din calea mobilităţii 
ocupaţionale şi geografice a lucrătorilor, să 
promoveze dezvoltarea competenţelor 
transversale şi a creativităţii şi să îşi 
concentreze eforturile în special pe 
sprijinirea lucrătorilor slab calificaţi şi
combaterea discriminării în legătură cu 
accesul la educaţie şi la formare 
profesională şi formare suplimentară,
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare, inclusiv ale cercetătorilor.

Or. de

Amendamentul 222
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea 
oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Schimbarea necesară spre o 
economie durabilă va necesita o 
dezvoltare permanentă a competenţelor. 
De aceea, statele membre trebuie să îşi 
adapteze sistemele de formare pentru a 
garanta că forţa de muncă îşi poate ajusta 
competenţele la nevoile pieţei muncii pe 
care le implică o economie durabilă 
construită pe concepte de formare bazate 
pe competenţe. Educaţia iniţială de calitate 
şi formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea 



AM\820832RO.doc 151/225 PE442.935v02-00

RO

creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor.

oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 223
Sylvana Rapti

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea 
oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare, precum 
şi necesitatea coordonării dintre sistemul 
educaţional şi piaţa muncii, trebuie să fie 
completate cu stimulente eficiente pentru 
învăţarea de-a lungul vieţii, acordarea unei 
a doua şanse, asigurarea oportunităţilor de 
dezvoltare a calificărilor pentru fiecare 
adult, precum şi cu o migraţie orientată şi 
politici de integrare. Statele membre ar 
trebui să dezvolte sisteme pentru 
recunoaşterea competenţelor dobândite, să 
înlăture barierele din calea mobilităţii 
ocupaţionale şi geografice a lucrătorilor, să 
promoveze dezvoltarea competenţelor 
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în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor.

transversale şi a creativităţii şi să îşi 
concentreze eforturile în special pe 
sprijinirea lucrătorilor slab calificaţi şi 
creşterea şanselor de inserţie profesională a 
lucrătorilor în vârstă care şi-au pierdut 
locurile de muncă, îmbunătăţind în acelaşi 
timp formarea, competenţele şi experienţa 
lucrătorilor cu înaltă calificare, inclusiv a 
cercetătorilor.

Or. el

Amendamentul 224
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea 
oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor.

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea 
oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare.
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, ţinând seama 
de mobilitatea drepturilor sociale 
existente, să promoveze dezvoltarea 
competenţelor transversale şi a creativităţii 
şi să îşi concentreze eforturile în special pe 
sprijinirea lucrătorilor slab calificaţi şi 
creşterea şanselor de inserţie profesională a 
lucrătorilor în vârstă, îmbunătăţind în 
acelaşi timp formarea, competenţele şi 
experienţa lucrătorilor cu calificare înaltă, 
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inclusiv a cercetătorilor. Este de dorit să se 
stabilească norme standard privind 
calificările şi competenţele în vederea 
promovării mobilităţii pe pieţele forţei de 
muncă în spaţiul european.

Or. nl

Amendamentul 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea 
oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor.

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii, astfel încât să se ofere 
persoanelor, în toate etapele vieţii, 
calificări şi competenţe mai multe şi mai 
bune, care reprezintă o condiţie prealabilă 
pentru o creştere economică eficientă şi 
durabilă. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea 
oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor.
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Amendamentul 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea 
oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor.

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii şi 
acordarea unei a doua şanse. Statele 
membre ar trebui să ofere o „a doua 
şansă” pentru tinerii cu vârste între 25 şi 
35 de ani, care să includă o ofertă 
obligatorie de formare educaţională sau 
profesională. De asemenea, ar trebui să se 
asigure oportunităţi de dezvoltare a 
calificărilor pentru fiecare adult printr-o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor.

Or. en
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Amendamentul 227
Marian Harkin

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea 
oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor.

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de ocupare a unui 
loc de muncă prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi de competenţe care să 
răspundă cererii actuale şi viitoare de pe 
piaţa muncii. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea 
oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă şi a 
celor tineri, îmbunătăţind în acelaşi timp 
formarea, competenţele şi experienţa 
lucrătorilor cu calificare înaltă, inclusiv a 
cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 228
Csaba Őry

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să promoveze Oferirea de educaţie iniţială de calitate şi 
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productivitatea şi şansele de ocupare a 
unui loc de muncă prin furnizarea 
adecvată de cunoştinţe şi de competenţe 
care să răspundă cererii actuale şi viitoare 
de pe piaţa muncii. Educaţia iniţială de 
calitate şi formarea profesională 
atrăgătoare trebuie să fie completate cu 
stimulente eficiente pentru învăţarea de-a 
lungul vieţii, acordarea unei a doua şanse, 
asigurarea oportunităţilor de dezvoltare a 
calificărilor pentru fiecare adult, precum 
şi cu o migraţie orientată şi politici de
integrare. Statele membre ar trebui să 
dezvolte sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii 
ocupaţionale şi geografice a lucrătorilor, 
să promoveze dezvoltarea competenţelor 
transversale şi a creativităţii şi să îşi 
concentreze eforturile în special pe 
sprijinirea lucrătorilor slab calificaţi şi 
creşterea şanselor de inserţie profesională 
a lucrătorilor în vârstă, îmbunătăţind în 
acelaşi timp formarea, competenţele şi 
experienţa lucrătorilor cu calificare 
înaltă, inclusiv a cercetătorilor.

formare profesională atrăgătoare, 
corespunzând cerinţelor industriei şi 
cererii viitoare de pe piaţa muncii, sunt 
priorităţi absolute pentru statele membre. 
Acestea trebuie să fie completate cu 
acordarea unei a doua şanse de a absolvi
şi stimulente eficiente pentru învăţarea de-a 
lungul vieţii, partenerii sociali fiind 
solicitaţi să îşi dedice din timp în acest 
scop şi să sprijine şi din punct de vedere 
financiar ofertele de formare. Statele 
membre ar trebui, în special, să reducă 
rata abandonului şcolar la sub 10% şi să 
completeze politica în materie de migraţie 
şi integrare prin cursuri de limbă şi de 
educaţie civică. Statele membre ar trebui, 
de asemenea, să dezvolte sisteme pentru 
recunoaşterea competenţelor şi abilităţilor 
dobândite.

Or. en

Amendamentul 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mobilitatea geografică şi transfrontalieră 
dorită de angajatori nu trebuie să 
conducă la o deteriorare a condiţiilor de
muncă şi la o reducere a pensiilor şi a 
ajutorului de şomaj. Mobilitatea 
geografică nu ar trebui să aibă ca rezultat 
o scădere a standardelor sociale.

Or. en
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Amendamentul 230
Rovana Plumb

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ar trebui promovate strategii eficiente de 
învăţare de-a lungul vieţii oferite tuturor 
în cadrul şcolilor, al întreprinderilor şi al 
autorităţilor publice, inclusiv prin 
stimulente corespunzătoare şi mecanisme 
de repartizare a costurilor, în vederea 
creşterii participării la formarea continuă 
şi la locul de muncă, pe tot parcursul 
vieţii, în special pentru lucrătorii cu o 
calificare redusă şi pentru cei în vârstă.
Statele membre ar trebui să dezvolte 
planuri individuale de carieră pentru a 
oferi formare persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă.
Ar trebui să se asigure o tranziţie uşoară 
spre locuri de muncă ecologice, 
permiţând o tranziţie fără probleme spre 
sectoarele ecologice prin recalificarea 
lucrătorilor sprijinită la nivel naţional şi 
regional.
Ar trebui să se folosească toate resursele 
umane, competenţele şi cunoştinţele prin 
acordarea unei egalităţi de şanse femeilor 
în formarea continuă şi în învăţarea de-a 
lungul vieţii.

Or. en

Amendamentul 231
Rovana Plumb

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ar trebui să includă în cadrul 
referitor la învăţarea de-a lungul vieţii o a 
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noua competenţă-cheie legată de mediu, 
schimbările climatice şi dezvoltarea 
durabilă, elemente esenţiale într-o 
societate bazată pe cunoaştere.

Or. en

Amendamentul 232
Evelyn Regner

Anexă – orientarea 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei politicilor de 
perfecţionare profesională şi de anticipare 
ar trebui să faciliteze identificarea 
necesităţilor de ameliorare şi să crească 
reactivitatea sistemelor de educaţie şi 

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele şi să evite segmentarea pe 
gen cu privire la accesul la locuri de 
muncă de calitate şi la oportunităţi de 
formare profesională. Investiţiile în 
dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. Îndeosebi, 
pentru a se asigura politici echilibrate de 
piaţă a muncii, ar trebui create locuri de 
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formare în faţa nevoilor pieţei forţei de 
muncă. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE pentru a 
promova aceste obiective.

muncă decente cu un venit echitabil şi cu 
un nivel crescut de protecţie a sănătăţii. O 
monitorizare periodică a performanţei 
politicilor de perfecţionare profesională şi 
de anticipare ar trebui să faciliteze 
identificarea necesităţilor de ameliorare şi 
să crească reactivitatea sistemelor de 
educaţie şi formare în faţa nevoilor pieţei 
forţei de muncă. Statele membre ar trebui 
să mobilizeze pe deplin fondurile UE 
pentru a promova aceste obiective.

Or. de

Amendamentul 233
Csaba Őry

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim 
loc de muncă sau oportunităţi pentru 
studii sau formare suplimentară, inclusiv 

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, să promoveze
antreprenoriatul şi să asigure o mai bună 
anticipare a necesităţilor în ceea ce priveşte 
cerinţele calitative. Dezvoltarea resurselor 
umane, a unei calificări mai ridicate şi a 
formării profesionale ar trebui să fie 
finanţate prin intermediul unor contribuţii 
financiare comune din partea persoanelor 
fizice, a angajatorilor şi a guvernelor. 
Accesul la formare generală şi 
profesională de înaltă calitate, precum şi 
reintegrarea în sistemul educaţional a 
celor care abandonează şcoala ar trebui 
să fie posibile oricând şi în cazul tuturor.
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sub formă de ucenicie, şi să intervină 
rapid atunci când tinerii devin şomeri. O 
monitorizare periodică a performanţei 
politicilor de perfecţionare profesională şi 
de anticipare ar trebui să faciliteze 
identificarea necesităţilor de ameliorare şi 
să crească reactivitatea sistemelor de 
educaţie şi formare în faţa nevoilor pieţei 
forţei de muncă. Statele membre ar trebui
să mobilizeze pe deplin fondurile UE 
pentru a promova aceste obiective.

Statele membre ar trebui să alineze 
investiţiile în sistemul de învăţământ 
astfel încât să se atingă obiectivul de 
creştere a nivelului de calificare a 
populaţiei active, luând în considerare şi 
învăţarea în contexte informale şi 
neformale. În acest sens, reformele ar 
trebui să vizeze, în special în ceea ce 
priveşte şansele de angajare, garantarea 
dobândirii competenţelor-cheie de care 
are nevoie fiecare angajat pentru a reuşi 
în contextul unei economii bazate pe 
cunoaştere, prin formare sau competenţe 
în domeniul tehnologiilor informaţiilor şi 
comunicaţiilor (TIC). Ar trebui să se ia 
măsuri pentru a garanta că mobilitatea
educaţională a tinerilor şi a profesorilor 
devine un fenomen curent. Statele 
membre ar trebui să amelioreze 
deschiderea şi relevanţa sistemelor lor de 
învăţământ şi formare profesională, în 
special prin punerea în aplicare a 
cadrelor naţionale privind calificarea, ce 
permit parcursuri de studiu flexibile, şi 
prin dezvoltarea de parteneriate între 
instituţiile de  învăţământ şi formare 
profesională şi sfera profesională pentru 
a creşte substanţial ponderea diplomelor 
de învăţământ superior şi de formare 
profesională.

Or. en
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Amendamentul 234
Pascale Gruny

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei politicilor de 
perfecţionare profesională şi de anticipare 
ar trebui să faciliteze identificarea 
necesităţilor de ameliorare şi să crească 
reactivitatea sistemelor de educaţie şi 
formare în faţa nevoilor pieţei forţei de 
muncă. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE pentru a 
promova aceste obiective.

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă, dacă este necesar prin 
stimulente fiscale sau sociale, sau 
oportunităţi pentru studii sau formare 
suplimentară, inclusiv sub formă de 
ucenicie, şi să intervină rapid atunci când 
tinerii devin şomeri, inclusiv prin sprijin 
individual. O monitorizare periodică a 
performanţei politicilor de perfecţionare 
profesională şi de anticipare ar trebui să 
faciliteze identificarea necesităţilor de 
ameliorare şi să crească reactivitatea 
sistemelor de educaţie şi formare în faţa 
nevoilor pieţei forţei de muncă. Statele 
membre ar trebui să mobilizeze pe deplin 
fondurile UE pentru a promova aceste 
obiective. În acest sens, statele membre ar 
trebui să ia măsuri pentru a publica 
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informaţiile cu privire la scopul acestor 
fonduri şi condiţiile de accesare.

Or. fr

Amendamentul 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei politicilor de 
perfecţionare profesională şi de anticipare 
ar trebui să faciliteze identificarea 
necesităţilor de ameliorare şi să crească 
reactivitatea sistemelor de educaţie şi 
formare în faţa nevoilor pieţei forţei de 
muncă. Statele membre ar trebui să 

Ar trebui dezvoltate modele de împărţire a 
responsabilităţii pentru dezvoltarea 
continuă a competenţelor între stat, 
angajatori şi angajaţi. În cooperare cu 
partenerii sociali şi întreprinderile, statele 
membre ar trebui să îmbunătăţească 
accesul la formare, să consolideze 
orientarea în domeniul educaţiei şi al 
carierei combinată cu informarea 
sistematică cu privire la noi locuri de 
muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Crearea de condiţii pentru 
intrarea femeilor şi a tinerelor în 
sectoarele în care femeile sunt 
subreprezentate într-o proporţie mare, 
precum şi pentru combaterea 
stereotipurilor care domină încă aceste 
profesii este esenţială pentru a asigura 
atât egalitatea de gen, cât şi furnizarea de 
personal pe piaţa muncii. Investiţiile în 
dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. Bugetele naţionale şi 
bugetul UE, inclusiv Fondul Social 
European şi Fondul european pentru 
globalizare, ar trebui coordonate şi 
adaptate la obiectivul privind pregătirea 
forţei de muncă pentru o economie 
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mobilizeze pe deplin fondurile UE pentru a 
promova aceste obiective.

durabilă. În vederea sprijinirii tinerilor, în 
special a celor care nu au un 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 
absolvenţi să-şi găsească un prim loc de 
muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei politicilor de 
perfecţionare profesională şi de anticipare 
ar trebui să faciliteze identificarea 
necesităţilor de ameliorare şi să crească 
reactivitatea sistemelor de educaţie şi 
formare în faţa nevoilor pieţei forţei de 
muncă. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE pentru a 
promova aceste obiective.

Or. en

Amendamentul 236
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi

În cooperare cu partenerii sociali şi 
societatea civilă, statele membre ar trebui 
să îmbunătăţească accesul la formare, 
inclusiv la formare profesională, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, să promoveze
antreprenoriatul şi să asigure o mai bună 
anticipare a necesităţilor în ceea ce priveşte 
cerinţele calitative. Dezvoltarea resurselor 
umane, a unei calificări mai ridicate şi a 
formării profesionale ar trebui să fie 
finanţate prin intermediul unor contribuţii 
financiare comune din partea persoanelor 
fizice, a angajatorilor şi a guvernelor. 
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angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim 
loc de muncă sau oportunităţi pentru 
studii sau formare suplimentară, inclusiv 
sub formă de ucenicie, şi să intervină 
rapid atunci când tinerii devin şomeri. O 
monitorizare periodică a performanţei 
politicilor de perfecţionare profesională şi 
de anticipare ar trebui să faciliteze 
identificarea necesităţilor de ameliorare şi 
să crească reactivitatea sistemelor de 
educaţie şi formare în faţa nevoilor pieţei 
forţei de muncă. Statele membre ar trebui 
să mobilizeze pe deplin fondurile UE 
pentru a promova aceste obiective.

Accesul la formare generală şi 
profesională de înaltă calitate, precum şi 
reintegrarea în sistemul educaţional a 
celor care abandonează şcoala ar trebui 
să fie posibile oricând şi în cazul tuturor.
Statele membre ar trebui să alinieze 
investiţiile în sistemul de învăţământ şi să 
sporească eficienţa şi eficacitatea, astfel 
încât să se atingă obiectivul de creştere a 
nivelului de calificare a populaţiei active. 
În acest sens, reformele ar trebui să 
vizeze, în special în ceea ce priveşte 
şansele de angajare, garantarea 
dobândirii competenţelor-cheie de care 
are nevoie fiecare angajat pentru a reuşi 
în contextul unei economii bazate pe 
cunoaştere, prin formare sau competenţe 
în domeniul tehnologiilor informaţiilor şi 
comunicaţiilor (TIC). Ar trebui să se ia 
măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
educaţională a tinerilor şi a profesorilor 
devine un fenomen curent. Statele 
membre ar trebui să amelioreze 
deschiderea şi relevanţa sistemelor lor de 
învăţământ şi formare profesională, în 
special prin punerea în aplicare a 
cadrelor naţionale privind calificarea, 
care permit o educaţie flexibilă, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între 
instituţiile de  învăţământ şi formare 
profesională şi sfera profesională pentru 
a creşte substanţial ponderea diplomelor 
de învăţământ superior şi de formare 
profesională.

Or. en

Amendamentul 237
Sylvana Rapti

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
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îmbunătăţească accesul la formare, să
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei politicilor de 
perfecţionare profesională şi de anticipare 
ar trebui să faciliteze identificarea 
necesităţilor de ameliorare şi să crească 
reactivitatea sistemelor de educaţie şi 
formare în faţa nevoilor pieţei forţei de 
muncă. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE pentru a 
promova aceste obiective.

îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului, încurajarea investiţiilor 
în inovare, care ar putea crea locuri de 
muncă pe parcursul ambelor etape de 
cercetare şi dezvoltare ale acesteia, şi o 
mai bună anticipare a necesităţilor în ceea 
ce priveşte competenţele. Investiţiile în 
dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie de calitate care asigură toate 
beneficiile sociale necesare, şi să intervină 
rapid atunci când tinerii devin şomeri. O 
monitorizare periodică a performanţei 
politicilor de perfecţionare profesională şi 
de anticipare ar trebui să faciliteze 
identificarea necesităţilor de ameliorare şi 
să crească reactivitatea sistemelor de 
educaţie şi formare în faţa nevoilor pieţei 
forţei de muncă. Statele membre ar trebui 
să mobilizeze pe deplin fondurile UE 
pentru a promova aceste obiective.

Or. el

Amendamentul 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Anexă – orientarea 8 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei politicilor de 
perfecţionare profesională şi de anticipare 
ar trebui să faciliteze identificarea 
necesităţilor de ameliorare şi să crească 
reactivitatea sistemelor de educaţie şi 
formare în faţa nevoilor pieţei forţei de 
muncă. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE pentru a 
promova aceste obiective.

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică şi măsuri adecvate 
de promovare cu privire la noi locuri de 
muncă disponibile, promovarea implicării 
întreprinderilor în educaţie şi formare 
profesională şi o mai bună anticipare a 
necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane şi a planificării 
necesarului aferent, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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
tinerii ce deţin sau nu certificate de 
absolvire să-şi găsească un prim loc de 
muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei politicilor de 
perfecţionare profesională şi de anticipare 
ar trebui să faciliteze identificarea 
necesităţilor de ameliorare şi să permită
sistemelor de educaţie şi formare o 
orientare către domeniile promiţătoare 
pentru viitor. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE pentru a 
promova aceste obiective.

Or. de
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Amendamentul 239
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei politicilor de 
perfecţionare profesională şi de anticipare 
ar trebui să faciliteze identificarea 
necesităţilor de ameliorare şi să crească 
reactivitatea sistemelor de educaţie şi 
formare în faţa nevoilor pieţei forţei de 
muncă. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE pentru a 
promova aceste obiective.

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Încurajarea contactelor 
între instituţiile de învăţământ şi mediul 
de afaceri ar trebui să asigure o mai bună 
coordonare între sistemul educaţional şi 
cerinţele de pe piaţa muncii. Investiţiile în 
dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie remunerată, şi să intervină 
rapid atunci când tinerii devin şomeri. O 
monitorizare periodică a performanţei 
politicilor de perfecţionare profesională şi 
de anticipare ar trebui să faciliteze 
identificarea necesităţilor de ameliorare şi 
să crească reactivitatea sistemelor de 
educaţie şi formare în faţa nevoilor pieţei 
forţei de muncă. Statele membre ar trebui 
să mobilizeze pe deplin fondurile UE 
pentru a promova aceste obiective.
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Amendamentul 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Anexă – orientarea 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei politicilor de 
perfecţionare profesională şi de anticipare 
ar trebui să faciliteze identificarea 
necesităţilor de ameliorare şi să crească 
reactivitatea sistemelor de educaţie şi 
formare în faţa nevoilor pieţei forţei de 
muncă. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE pentru a 
promova aceste obiective.

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie orientată spre achiziţionarea 
competenţelor profesionale şi garantarea 
locurilor de muncă, şi să intervină rapid 
atunci când tinerii devin şomeri. O 
monitorizare periodică a performanţei 
politicilor de perfecţionare profesională şi 
de anticipare ar trebui să faciliteze 
identificarea necesităţilor de ameliorare şi 
să crească reactivitatea sistemelor de 
educaţie şi formare în faţa nevoilor pieţei 
forţei de muncă. Statele membre ar trebui 
să mobilizeze pe deplin fondurile UE 
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pentru a promova aceste obiective.

Or. pl

Amendamentul 241
Elizabeth Lynne

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cooperare cu partenerii sociali şi
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei politicilor de 
perfecţionare profesională şi de anticipare 
ar trebui să faciliteze identificarea 
necesităţilor de ameliorare şi să crească 
reactivitatea sistemelor de educaţie şi 
formare în faţa nevoilor pieţei forţei de 
muncă. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE pentru a 

În cooperare cu partenerii sociali, 
întreprinderile şi toate părţile interesate, 
statele membre ar trebui să îmbunătăţească 
accesul la formare, să consolideze 
orientarea în domeniul educaţiei şi al 
carierei combinată cu informarea 
sistematică cu privire la noi locuri de 
muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, a vârstnicilor şi în special a celor 
care nu au un loc de muncă, nu studiază 
sau nu se află în proces de formare, statele 
membre, în cooperare cu partenerii sociali, 
acolo unde este cazul, ar trebui să instituie 
sisteme prin care să-i sprijine pe noii 
absolvenţi să-şi găsească un prim loc de 
muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie şi formare pentru toate 
vârstele, şi să intervină rapid atunci când 
tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei politicilor de 
perfecţionare profesională şi de anticipare 
ar trebui să faciliteze identificarea 
necesităţilor de ameliorare şi să crească 
reactivitatea sistemelor de educaţie şi 
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promova aceste obiective. formare în faţa nevoilor pieţei forţei de 
muncă. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE pentru a 
promova aceste obiective.

Or. en

Amendamentul 242
Marian Harkin

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei politicilor de 
perfecţionare profesională şi de anticipare 
ar trebui să faciliteze identificarea 
necesităţilor de ameliorare şi să crească 
reactivitatea sistemelor de educaţie şi 

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului, a dezvoltării IMM-
urilor şi o mai bună anticipare a 
necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin intermediul unor 
contribuţii financiare comune din partea 
guvernelor, a persoanelor fizice şi
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
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 absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei politicilor de 
perfecţionare profesională şi de anticipare 
ar trebui să faciliteze identificarea 
necesităţilor de ameliorare şi să crească 
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formare în faţa nevoilor pieţei forţei de 
muncă. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE pentru a 
promova aceste obiective.

reactivitatea sistemelor de educaţie şi 
formare în faţa nevoilor pieţei forţei de 
muncă. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE pentru a 
promova aceste obiective.

Or. en

Amendamentul 243
Jutta Steinruck

Anexă – orientarea 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să investească 
mai mult în transporturi, energie, 
telecomunicaţii şi infrastructura TI şi să 
utilizeze pe deplin fondurile structurale 
europene, ale căror reguli ar trebui făcute 
mai transparente iar procedurile a 
simplificate pentru a încuraja 
participarea potenţialilor beneficiari la 
programele cofinanţate de Uniune. În 
acest scop, statele membre ar trebui să 
creeze sinergii între politicile lor de 
coeziune şi alte politici sectoriale actuale, 
în conformitate cu abordarea integrată, 
deoarece coeziunea conferă putere, 
valorifică potenţialul neutilizat, reduce 
diferenţele structurale dintre ţări şi 
regiuni, stimulează creşterea şi 
ameliorează competitivitatea regiunilor 
Uniunii într-o lume globalizată, 
contracarează efectele crizei economice 
mondiale şi generează capitalul social al 
Uniunii.

Or. de

Amendamentul 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate profesiile în domeniul educaţiei, 
începând cu educatorii din creşe, trebuie 
să fie mai bine recunoscute prin formare 
avansată continuă şi implementarea unor 
cote de gen.

Or. en

Amendamentul 245
Rovana Plumb

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să încurajeze 
activităţile de cercetare ştiinţifică ale 
tinerilor prin oferirea de burse pentru 
cercetare şi de mobilitate internaţională în 
cadrul programelor finanţate prin Fondul 
Social European.

Or. en

Amendamentul 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a combate munca precară şi de 
calitate scăzută, concurenţa neloială şi 
evitarea taxelor în cadrul UE, statele 
membre ar trebui să elaboreze o abordare 
transeuropeană pentru a asigura calitatea 
muncii, pentru a îmbunătăţi condiţiile de 
muncă pentru cei mai vulnerabili şi 
pentru a lupta împotriva dumpingului 
social. Statele membre trebuie, de 
asemenea, în strânsă cooperare cu 
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partenerii sociali, să intensifice punerea 
în aplicarea a legislaţiei, monitorizarea, 
controlul şi aplicarea de sancţiuni, 
crearea de locuri de muncă sustenabile, 
precum şi o strategie privind locurile de 
muncă ecologice şi sustenabile.

Or. en

Amendamentul 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea sprijinirii tinerilor, în special a 
celor care nu au un loc de muncă, nu
studiază sau nu se află în proces de 
formare, statele membre, în cooperare cu 
partenerii sociali şi societatea civilă, ar 
trebui să instituie sisteme prin care să-i 
sprijine pe noii absolvenţi să-şi găsească 
un prim loc de muncă sau oportunităţi 
pentru studii sau formare suplimentară, 
inclusiv sub formă de ucenicie, şi să 
intervină rapid atunci când tinerii devin 
şomeri.

Or. en

Amendamentul 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – paragraful 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O monitorizare periodică a performanţei 
dezvoltării competenţelor şi politicile de 
anticipare ar trebui să faciliteze 
identificarea necesităţilor de ameliorare şi 
să crească reactivitatea sistemelor de 
educaţie şi formare în faţa necesităţilor 



PE442.935v02-00 174/225 AM\820832RO.doc

RO

pieţei forţei de muncă. Statele membre ar 
trebui să mobilizeze pe deplin fondurile 
UE pentru a promova aceste obiective.

Or. en

Amendamentul 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – paragraful 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ar trebui promovate strategii eficiente de 
învăţare de-a lungul vieţii oferite tuturor 
în cadrul şcolilor, al întreprinderilor, 
autorităţilor publice şi gospodăriilor, în 
conformitate cu acordurile europene, 
inclusiv prin stimulente corespunzătoare 
şi mecanisme de repartizare a costurilor, 
în vederea creşterii participării la 
formarea continuă şi la locul de muncă, 
pe tot parcursul vieţii, în special pentru 
lucrătorii cu o calificare redusă şi pentru 
vârstnici. Este necesară o mai bună
cooperare între educaţie, formare şi 
învăţarea de-a lungul vieţii bazată pe 
dependenţa sporită a inovării şi a şanselor 
egale. Această cooperare trebuie să fie 
finanţată cu cel puţin 7% din PIB.
Educaţia şi formarea ar trebui să se 
finalizeze cu calificări şi competenţe pe 
care lucrătorii ar trebui să le deţină, 
ţinând cont de o perspectivă pe termen 
lung asupra pieţei muncii.
Ar trebui să se abordeze noile necesităţi 
pe plan profesional, competenţele-cheie , 
precum şi viitoarele necesităţi referitoare
la calificare, prin îmbunătăţirea 
anticipării şi transparenţei calificărilor, 
prin recunoaşterea efectivă şi 
transfrontalieră a acestora şi validarea 
educării şi formării nonformale şi 
informale. Ar trebui să se folosească toate 
resursele umane, competenţele şi 
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cunoştinţele prin acordarea unei egalităţi 
de şanse femeilor în formarea continuă şi 
în învăţarea de-a lungul vieţii. Până în 
2014, un procent suplimentar de 15% 
dintre adulţi ar trebui să participe la 
programele de învăţare de-a lungul vieţii. 
Angajatorii trebuie să aibă obligaţia de a 
oferi şi de a sprijini formarea avansată în 
contextul învăţării de-a lungul vieţii, 
precum şi de a promova crearea de locuri 
de muncă în funcţie de vârstă. Educaţia 
profesională trebuie să îmbunătăţească 
şansele de inserţie profesională în cazul 
închiderii unei întreprinderi.
Din acest punct de vedere, educaţia ar 
trebui să fie gratuită.

Or. en

Amendamentul 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – alineatul 2e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să se angajeze să 
suplimenteze şi să-şi coordoneze 
obiectivele naţionale pentru a reduce 
dezechilibrele sociale şi economice dintre 
regiuni.

Or. en

Amendamentul 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Anexă - orientarea 8a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientarea 8a: Crearea de locuri de 
muncă sustenabile şi o strategie privind 
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locurile de muncă ecologice şi sustenabile
Pentru a obţine o economie mai 
inteligentă, mai sustenabilă şi mai 
integratoare, UE are nevoie de o strategie 
privind locurile de muncă ecologice care 
să dea rezultate în ceea ce priveşte 
competenţele, adaptarea la locul de 
muncă şi transformarea societăţii.
O astfel de strategie ar trebui să includă 
investiţii inteligente pentru a crea noi 
locuri de muncă ecologice; stimulente 
pentru a transforma locurile de muncă 
existente în locuri de muncă ecologice, 
investiţii în formarea şi educaţia de-a 
lungul vieţii pentru a sprijini lucrătorii să 
se dezvolte şi pentru a le permite să 
găsească noi locuri de muncă, dacă este 
necesar, un acord-cadru privind siguranţa 
în perioada de tranziţie, inclusiv dreptul la 
formare şi la o securitate socială 
suficientă în perioade de tranziţie 
profesională, un acord între partenerii 
sociali cu privire la dreptul la învăţare de-
a lungul vieţii şi la formare la locul de 
muncă, precum şi sprijin pentru 
adaptarea competenţelor şi organizarea 
locului de muncă în toate domeniile.
Statele membre şi UE ar trebui să îşi 
concentreze eforturile de creare de locuri 
de muncă pe sprijinirea tranziţiei 
întreprinderilor şi a lucrătorilor din 
domeniile pe cale de dispariţie ale 
industriei către sectoare în care sunt 
create locuri de muncă noi şi sustenabile,  
crearea unei infrastructuri de sprijinire a 
noilor domenii economice care au 
potenţialul de a crea locuri de muncă 
durabile, investiţii în formare 
profesională, inovare şi cercetare, în 
special adresate IMM-urilor, acestea 
reprezentând principala forţă motrice a 
pieţei muncii, consolidarea potenţialului 
serviciilor de interes general de a crea 
locuri de muncă, creând o legătură între 
obiectivul creării de locuri de muncă şi 
aspectele incluziunii active,  corelarea 
investiţiilor publice cu munca durabilă de 
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calitate.

Or. en

Amendamentul 252
Csaba Őry

Propunere de decizie
Anexă - orientarea 8a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientarea 8a: Consolidarea politicii de 
coeziune socială şi economică în sprijinul 
ocupării forţei de muncă
Statele membre se angajează să aranjeze, 
completeze, coordoneze şi să ajusteze 
obiectivele lor naţionale pe plan intern şi 
între ele, astfel încât dezechilibrele de 
dezvoltare economică dintre regiuni să fie 
reduse.
Statele membre sunt conştiente că politica 
de coeziune reprezintă un instrument 
complementar eficient, dar care nu este 
subordonat orientărilor, ţinând seama de 
specificul regional, sprijinind regiunile să 
îşi depăşească dificultăţile socio-
economice şi reducând discrepanţele. 
O abordare integrată, o guvernanţă pe 
mai multe niveluri şi principii de 
parteneriat ar trebui să constituie nucleul 
guvernanţei şi fundamentul strategiei, în 
timp ce nivelul regional şi cel local, în 
special, trebuie să joace un rol esenţial 
venind în întâmpinarea nenumăraţilor 
actori economici şi sociali care trăiesc şi 
produc în Uniune, în special IMM-urile. 
Prin urmare, politica de coeziune nu este 
doar o sursă de alocări financiare stabile, 
ci şi un instrument puternic pentru 
dezvoltarea economică şi în acest fel un 
instrument pentru ocuparea forţei de 
muncă în toate regiunile Uniunii. 
Statele membre ar trebui să investească 
mai mult în transporturi, energie, 
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telecomunicaţii şi infrastructura TI şi să 
utilizeze pe deplin fondurile structurale 
europene. 
Participarea beneficiarilor potenţiali la 
programe cofinanţate de Uniune ar trebui 
să fie încurajată prin simplificarea 
sistemelor de alocare.  
În acest scop, statele membre ar trebui să 
creeze sinergii între politicile lor de 
coeziune şi alte politici sectoriale actuale, 
în conformitate cu abordarea integrată, 
deoarece coeziunea nu reprezintă un cost, 
ci conferă putere, valorifică potenţialul 
neutilizat, reduce diferenţele structurale 
dintre ţări şi regiuni, stimulează creşterea 
şi ameliorează competitivitatea regiunilor 
Uniunii într-o lume globalizată, 
contracarează efectele crizei economice 
mondiale şi generează capitalul social al 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 253
Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Anexă - orientarea 8a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientarea 8a: Reformarea şi 
consolidarea politicii de coeziune în 
sprijinul ocupării forţei de muncă 
Statele membre se angajează să aranjeze, 
completeze, coordoneze şi să ajusteze 
obiectivele lor naţionale pe plan intern şi 
între ele, astfel încât dezechilibrele de 
dezvoltare economică dintre regiuni să fie 
reduse.
Statele membre sunt conştiente că politica 
de coeziune reprezintă un instrument 
complementar eficient, dar care nu este 
subordonat orientărilor, ţinând seama de 
specificul regional, sprijinind regiunile să 
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îşi depăşească dificultăţile socio-
economice şi reducând discrepanţele. O 
abordare integrată, o guvernanţă pe mai 
multe niveluri şi principii de parteneriat 
ar trebui să constituie nucleul 
guvernanţei şi fundamentul strategiei, în 
timp ce nivelul regional şi cel local, în 
special, trebuie să joace un rol esenţial 
venind în întâmpinarea nenumăraţilor 
actori economici şi sociali care trăiesc şi 
produc în Uniune, în special IMM-urile, 
mai ales în cadrul unei economii sociale. 
Prin urmare, politica de coeziune nu este 
doar o sursă de alocări financiare stabile, 
ci şi un instrument puternic pentru 
dezvoltarea economică şi în acest fel un 
instrument pentru ocuparea forţei de 
muncă în toate regiunile Uniunii. 
Statele membre ar trebui să investească 
mai mult în transporturi, energie, 
telecomunicaţii şi infrastructura TI şi să 
utilizeze pe deplin fondurile structurale 
europene, ale căror reguli şi proceduri ar 
trebui armonizate pentru a simplifica 
sistemele de alocare şi a încuraja 
participarea potenţialilor beneficiari la 
programele cofinanţate de Uniune. În 
acest scop, statele membre ar trebui să 
creeze sinergii între politicile lor de 
coeziune şi alte politici sectoriale actuale, 
în conformitate cu abordarea integrată, 
deoarece coeziunea nu reprezintă un cost, 
ci conferă putere, valorifică potenţialul 
neutilizat, reduce diferenţele structurale 
dintre ţări şi regiuni, stimulează creşterea 
şi ameliorează competitivitatea regiunilor 
Uniunii într-o lume globalizată, 
contracarează efectele crizei economice 
mondiale şi generează capitalul social al
Uniunii.

Or. es
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Amendamentul 254
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Anexă - orientarea 8a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientarea 8a: Reformarea şi 
consolidarea politicii de coeziune în 
sprijinul ocupării forţei de muncă
Statele membre se angajează să aranjeze, 
completeze, coordoneze şi să ajusteze 
obiectivele lor naţionale pe plan intern şi 
între ele, astfel încât dezechilibrele de 
dezvoltare economică dintre regiuni să fie 
reduse.
Statele membre sunt conştiente că politica 
de coeziune reprezintă un instrument 
complementar eficient, dar care nu este 
subordonat orientărilor, ţinând seama de 
specificul regional, sprijinind regiunile să 
îşi depăşească dificultăţile socio-
economice şi reducând discrepanţele. O 
abordare integrată, o guvernanţă pe mai 
multe niveluri şi principii de parteneriat 
ar trebui să constituie nucleul 
guvernanţei şi fundamentul strategiei, în 
timp ce nivelul regional şi cel local, în 
special, trebuie să joace un rol esenţial 
venind în întâmpinarea nenumăraţilor 
actori economici şi sociali care trăiesc şi 
produc în Uniune, în special IMM-urile. 
Prin urmare, politica de coeziune nu este 
doar o sursă de alocări financiare stabile, 
ci şi un instrument puternic pentru 
dezvoltarea economică şi în acest fel un 
instrument pentru ocuparea forţei de 
muncă în toate regiunile Uniunii.
Statele membre ar trebui să alinieze mai 
multe investiţii în transporturi, energie, 
telecomunicaţii şi infrastructura TI şi să 
îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea 
acestora, utilizând pe deplin fondurile 
structurale europene, ale căror reguli şi 
proceduri ar trebui armonizate pentru a 
simplifica sistemele de alocare şi a 
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încuraja participarea potenţialilor 
beneficiari la programele cofinanţate de 
Uniune. În acest scop, statele membre ar 
trebui să creeze sinergii şi 
complementaritate între diversele 
instrumente financiare disponibile pentru 
a realiza obiectivele complexe ale 
Strategiei UE 2020 privind o creştere 
economică inteligentă, incluzivă şi 
ecologică, precum şi pentru a sprijini într-
un mod mai eficace microregiunile cele 
mai dezavantajate şi grupurile cele mai 
vulnerabile care se confruntă cu 
dezavantaje multidimensionale complexe, 
deoarece coeziunea nu reprezintă un cost, 
ci conferă putere, valorifică potenţialul 
neutilizat, reduce diferenţele structurale 
dintre ţări şi regiuni, stimulează creşterea 
şi ameliorează competitivitatea regiunilor 
Uniunii într-o lume globalizată, 
contracarează efectele crizei economice 
mondiale şi generează capitalul social al 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Anexă – orientarea 9 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientarea 9: Îmbunătăţirea performanţei
sistemelor de educaţie şi formare la toate 
nivelurile şi creşterea participării la 
învăţământul superior

Orientarea 9: Îmbunătăţirea sistemelor de 
educaţie şi formare la toate nivelurile şi 
creşterea participării la învăţământul 
superior

Or. en

Amendamentul 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Anexă – orientarea 9 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 
şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească deschiderea şi relevanţa 
sistemelor de educaţie şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
iar participarea la învăţământul terţiar sau 
cel echivalent ar trebui să fie sporită. În 
vederea reducerii numărului tinerilor care 
nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu 
se află în proces de formare, statele 

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare şi formare 
suplimentară, în special pentru a ridica 
nivelul de competenţă al forţei de muncă 
din UE, permiţând acesteia să răspundă 
mediului în proces de transformare rapidă 
ale pieţelor forţei de muncă. Acţiunile ar 
trebui să acopere toate nivelurile de 
învăţământ (de la învăţământul preşcolar şi 
şcolar, până la învăţământul superior, 
învăţământul şi formarea profesionale, 
precum şi formarea adulţilor), ţinând cont, 
de asemenea, învăţarea în contexte 
informale şi non-formale. Reformele ar 
trebui să vizeze garantarea dobândirii 
competenţelor-cheie de care are nevoie 
fiecare persoană pentru a reuşi în contextul 
unei economii bazate pe cunoaştere, în 
special în ceea ce priveşte şansele de 
angajare, formarea suplimentară şi 
competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine este 
facilitată. Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească deschiderea şi relevanţa 
sistemelor de educaţie şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naţionale de calificări, care permit 
traiectorii deschise de învăţare, inclusiv 
pentru persoanele mai în vârstă, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
iar participarea la învăţământul terţiar sau 
cel echivalent ar trebui să fie sporită. În 
vederea reducerii numărului tinerilor care 
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membre ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni abandonul şcolar 
timpuriu. 

nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu 
se află în proces de formare, statele 
membre ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni abandonul şcolar 
timpuriu. Pentru persoanele care, din 
diverse motive, nu pot participa la aceste 
sisteme, ar trebui garantate forme de 
protecţie socială care depăşesc simpla 
prevenire a sărăciei. Pentru persoanele 
care, din motive de boală şi/sau handicap, 
nu mai pot desfăşura aceeaşi activitate, ar 
trebui asigurată formare profesională 
suplimentară specială şi/sau programe de 
recalificare.

Or. de

Amendamentul 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce 

Educația și cercetarea ar trebui să 
constituie un element central al strategiei 
de dezvoltare a UE, creșterea nivelului 
educațional și al formării profesionale și 
a normelor fiind realizat în conformitate 
cu principiile excelenței și echității în 
vederea creării unui nou model 
educațional, axat pe învățare, pentru a 
asigura accesul tuturor la învăţământ şi 
formare de calitate şi pentru a îmbunătăţi 
rezultatele sistemului de învăţământ.
Statele membre ar trebui să investească în 
mod eficient în sistemele de învăţământ şi 
formare, în special pentru a ridica nivelul 
de competenţă al forţei de muncă din UE, 
permiţând acesteia să răspundă 
necesităţilor în proces de transformare 
rapidă ale pieţelor moderne ale forţei de 
muncă. Acţiunile ar trebui să acopere toate
nivelurile de învăţământ (de la 
învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
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priveşte şansele de angajare, formarea 
suplimentară şi competenţele în domeniul 
tehnologiilor informaţiilor şi 
comunicaţiilor. Ar trebui să se ia măsuri 
pentru a garanta că mobilitatea elevilor şi 
profesorilor devine un fenomen curent. 
Statele membre ar trebui să îmbunătăţească 
deschiderea şi relevanţa sistemelor de 
educaţie şi formare, în special prin punerea 
în aplicare a cadrelor naţionale de 
calificări, care permit traiectorii flexibile 
de învăţare, şi prin dezvoltarea de 
parteneriate între sfera educaţiei/formării şi 
cea profesională. Ar trebui să se ia măsuri 
pentru a face mai atrăgătoare profesia de 
profesor. Învăţământul superior ar trebui să 
devină mai deschis faţă de persoanele care 
nu urmează sistemul tradiţional de 
învăţământ, iar participarea la învăţământul 
terţiar sau cel echivalent ar trebui să fie 
sporită. În vederea reducerii numărului 
tinerilor care nu au un loc de muncă, nu 
studiază sau nu se află în proces de 
formare, statele membre ar trebui să ia 
toate măsurile necesare pentru a preveni 
abandonul şcolar timpuriu.

formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, prin creșterea substanțială 
a nivelului investițiilor în cercetare și 
dezvoltare, și profitând de revizuirea celui 
de al șaptelea program-cadru și stabilirea 
unui nou cadru financiar multianual, nu 
în ultimul rând în vederea promovării 
inserției profesionale, a învățării continue 
și a competențelor în domeniul TIC. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a garanta că 
mobilitatea elevilor şi profesorilor devine 
un fenomen curent. Statele membre ar 
trebui să îmbunătăţească deschiderea şi 
relevanţa sistemelor de educaţie şi formare, 
în special prin punerea în aplicare a 
cadrelor naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
iar participarea la învăţământul terţiar sau 
cel echivalent ar trebui să fie sporită. În 
vederea reducerii numărului tinerilor care 
nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu 
se află în proces de formare, statele 
membre ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni abandonul şcolar 
timpuriu.

Or. it

Amendamentul 258
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 9 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 
şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească deschiderea şi relevanţa 
sistemelor de educaţie şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
iar participarea la învăţământul superior
sau cel echivalent ar trebui să fie sporită. În 
vederea reducerii numărului tinerilor care 
nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu 
se află în proces de formare, statele 

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii 
ecologice şi bazate pe cunoaştere, în 
special în ceea ce priveşte şansele de 
angajare, formarea suplimentară şi 
competenţele în domeniul tehnologiilor
informaţiilor şi comunicaţiilor. În acest 
context, dimensiunea durabilă nu ar 
trebui să se limiteze la formarea pentru 
locuri de muncă legate de mediu, ci 
trebuie integrată în toate programele de 
formare şi la toate nivelurile de educaţie 
şi trebuie să devină o condiţie prealabilă 
în vederea finanţării. Statele membre şi 
partenerii sociali ar trebui să îşi asume 
împreună răspunderea pentru o 
gestionare preventivă a tranziţiei. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a garanta că 
mobilitatea elevilor şi profesorilor devine 
un fenomen curent. Statele membre ar 
trebui să îmbunătăţească deschiderea şi 
relevanţa sistemelor de educaţie şi formare, 
în special prin punerea în aplicare a 
cadrelor naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
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membre ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni abandonul şcolar 
timpuriu.

educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
iar participarea la învăţământul superior
sau cel echivalent ar trebui să fie sporită. În 
vederea reducerii numărului tinerilor care 
nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu 
se află în proces de formare, statele 
membre ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni abandonul şcolar 
timpuriu.

Or. en

Amendamentul 259
Pascale Gruny

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 
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şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească deschiderea şi relevanţa 
sistemelor de educaţie şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
iar participarea la învăţământul terţiar sau 
cel echivalent ar trebui să fie sporită. În 
vederea reducerii numărului tinerilor care 
nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu 
se află în proces de formare, statele 
membre ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni abandonul şcolar 
timpuriu.

şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. De asemenea, ar fi de dorit să se 
dezvolte acest tip de învăţare în cadrul 
învăţământului superior. Statele membre 
ar trebui să îmbunătăţească deschiderea şi 
relevanţa sistemelor de educaţie şi formare, 
în special prin punerea în aplicare a 
cadrelor naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. 
Ajutorul public pentru instituţiile de 
învăţământ ar trebui să fie condiţionat de 
cerinţa de a crea parteneriate cu 
întreprinderile. Ar trebui să se ia măsuri 
pentru a face mai atrăgătoare profesia de 
profesor. Învăţământul superior ar trebui să 
devină mai deschis faţă de persoanele care 
nu urmează sistemul tradiţional de 
învăţământ, iar participarea la învăţământul 
superior sau cel echivalent ar trebui să fie 
sporită. În vederea reducerii numărului 
tinerilor care nu au un loc de muncă, nu 
studiază sau nu se află în proces de 
formare, statele membre ar trebui să ia 
toate măsurile necesare pentru a preveni 
abandonul şcolar timpuriu.

Or. fr

Amendamentul 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Anexă – orientarea 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
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învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 
şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească deschiderea şi relevanţa 
sistemelor de educaţie şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
iar participarea la învăţământul terţiar sau 
cel echivalent ar trebui să fie sporită. În 
vederea reducerii numărului tinerilor care 
nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu 
se află în proces de formare, statele 
membre ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni abandonul şcolar 
timpuriu.

învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Ar trebui acordată o atenţie 
specială calităţii educaţiei şi, în domeniul 
învăţământului superior, adaptării 
studiilor la cerinţele pieţei muncii pentru 
a reduce şomajul în rândul absolvenţilor 
de facultate. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 
şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească deschiderea şi relevanţa 
sistemelor de educaţie şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
iar participarea la învăţământul superior
sau cel echivalent ar trebui să fie sporită. În 
vederea reducerii numărului tinerilor care 
nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu 
se află în proces de formare, statele 
membre ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni abandonul şcolar 
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timpuriu.

Or. pl

Amendamentul 261
Evelyn Regner

Anexă – orientarea 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 
şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească deschiderea şi relevanţa
sistemelor de educaţie şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Măsurile ar trebui să 
evite segmentarea pe gen cu privire la 
accesul formare profesională de calitate şi 
la oportunităţi de formare profesională 
suplimentară. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 
şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească deschiderea şi relevanţa 
sistemelor de educaţie şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
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trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
iar participarea la învăţământul terţiar sau 
cel echivalent ar trebui să fie sporită. În 
vederea reducerii numărului tinerilor care 
nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu 
se află în proces de formare, statele 
membre ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni abandonul şcolar 
timpuriu. 

naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
iar participarea la învăţământul terţiar sau 
cel echivalent ar trebui să fie sporită. În 
vederea reducerii numărului tinerilor care 
nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu 
se află în proces de formare, statele 
membre ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni abandonul şcolar 
timpuriu. 

Or. de

Amendamentul 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Anexă – orientarea 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
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de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 
şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească deschiderea şi relevanţa 
sistemelor de educaţie şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
iar participarea la învăţământul terţiar sau 
cel echivalent ar trebui să fie sporită. În 
vederea reducerii numărului tinerilor care 
nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu 
se află în proces de formare, statele 
membre ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni abandonul şcolar 
timpuriu.

de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 
şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească deschiderea şi relevanţa 
sistemelor de educaţie şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
cum ar fi persoanele în vârstă, mamele 
care se întorc la locul de muncă după 
concediul de maternitate sau persoanele 
cu dizabilităţi, iar participarea la educaţie 
şi formare profesională în vederea 
dobândirii competenţelor profesionale 
cerute pe piaţa muncii ar trebui să fie 
sporită. În vederea reducerii numărului 
tinerilor care nu au un loc de muncă, nu 
studiază sau nu se află în proces de 
formare, statele membre ar trebui să ia 
toate măsurile necesare pentru a preveni 
abandonul şcolar timpuriu.

Or. pl

Amendamentul 263
Silvia Costa

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 



PE442.935v02-00 192/225 AM\820832RO.doc

RO

a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 
şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească deschiderea şi relevanţa 
sistemelor de educaţie şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
iar participarea la învăţământul terţiar sau 
cel echivalent ar trebui să fie sporită. În 
vederea reducerii numărului tinerilor care 
nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu 
se află în proces de formare, statele 
membre ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni abandonul şcolar 
timpuriu.

a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească şi mai multe resurse în 
sistemele de învăţământ şi formare, în 
special pentru a ridica nivelul de 
competenţă al forţei de muncă din 
Uniunea Europeană, permiţând acesteia 
să răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea, inclusiv prin introducerea 
unor sisteme de evaluare a corpului 
profesoral, bazate pe criterii obiective,
dobândirii competenţelor-cheie de care are 
nevoie fiecare persoană pentru a reuşi în 
contextul unei economii bazate pe 
cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 
şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească deschiderea şi relevanţa 
sistemelor de educaţie şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. 
Profesia de cadru didactic ar trebui să fie 
mai atractivă, iar calificările de profesor 
să fie promovate prin intermediul unor 
investiţii continue şi generalizate în 
formarea continuă. Învăţământul superior 
ar trebui să devină mai deschis faţă de 
persoanele care nu urmează sistemul 
tradiţional de învăţământ, iar participarea 
la învăţământul terţiar sau cel echivalent ar 
trebui să fie sporită. În vederea reducerii 
numărului tinerilor care nu au un loc de 
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muncă, nu studiază sau nu se află în proces 
de formare, statele membre ar trebui să ia 
toate măsurile necesare pentru a preveni 
abandonul şcolar timpuriu.

Or. it

Amendamentul 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 
şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească deschiderea şi relevanţa 
sistemelor de educaţie şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naţionale de calificări, care permit 

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
evite reducerile bugetare şi ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 
şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească deschiderea şi relevanţa 
sistemelor de educaţie şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
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traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
iar participarea la învăţământul terţiar sau 
cel echivalent ar trebui să fie sporită. În 
vederea reducerii numărului tinerilor care 
nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu 
se află în proces de formare, statele 
membre ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni abandonul şcolar 
timpuriu.

naţionale de calificări, care permit 
traiectorii flexibile de învăţare, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
educaţiei/formării şi cea profesională. Ar 
trebui să se ia măsuri pentru a face mai 
atrăgătoare profesia de profesor. 
Învăţământul superior ar trebui să devină 
mai deschis faţă de persoanele care nu 
urmează sistemul tradiţional de învăţământ, 
iar participarea la învăţământul superior
sau cel echivalent ar trebui să fie sporită. În 
vederea reducerii numărului tinerilor care 
nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu 
se află în proces de formare, statele 
membre ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni abandonul şcolar 
timpuriu.

Or. en

Amendamentul 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul principal al UE, în baza căruia
statele membre îşi vor formula obiectivele 
naţionale, este de a reduce rata
abandonului şcolar la 10%, crescând 
totodată proporţia de persoane cu vârsta 
între 30 şi 34 de ani care au absolvit 
instituţii de învăţământ superior sau 
echivalente la cel puţin 40% până în 2020.

Statele membre îşi vor formula obiectivele 
naţionale de reducere a ratei abandonului 
şcolar la 10% până în 2014 %, crescând 
totodată proporţia de persoane cu vârsta 
între 30 şi 34 de ani care au absolvit 
instituţii de învăţământ superior sau 
echivalente la cel puţin 40% până în 2014.
Este nevoie să se aplice măsuri 
corespunzătoare pentru a se asigura că pe 
termen mediu şi lung este posibilă 
participarea tuturor în societate şi că 
clasificarea internațională standard în 
domeniul educației 3 (ISCED 3) poate fi 
obţinută de toţi lucrătorii.

Or. en
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Amendamentul 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Anexă – orientarea 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor formula obiectivele 
naţionale, este de a reduce rata abandonului 
şcolar la 10%, crescând totodată proporţia 
de persoane cu vârsta între 30 şi 34 de ani 
care au absolvit instituţii de învăţământ 
terţiar sau echivalente la cel puţin 40% 
până în 2020.

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor formula obiectivele 
naţionale, este de a reduce rata abandonului 
şcolar la 10%, crescând totodată proporţia 
de persoane cu vârsta între 30 şi 34 de ani 
care au absolvit instituţii de învăţământ 
terţiar la cel puţin 40% până în 2020.

Or. de

Amendamentul 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor formula obiectivele 
naţionale, este de a reduce rata abandonului 
şcolar la 10%, crescând totodată proporţia 
de persoane cu vârsta între 30 şi 34 de ani 
care au absolvit instituţii de învăţământ 
superior sau echivalente la cel puţin 40% 
până în 2020.

Obiectivul principal al UE, în baza căruia
statele membre îşi vor formula obiectivele 
naţionale, este de a reduce rata abandonului 
şcolar la 10%, crescând totodată proporţia 
de persoane cu vârsta între 30 şi 34 de ani 
care au absolvit instituţii de învăţământ 
superior sau echivalente la cel puţin 40% 
până în 2014.

Or. en

Amendamentul 268
Csaba Őry

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Orientarea 10: Promovarea incluziunii  Orientarea 10: Promovarea incluziunii 
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sociale şi combaterea sărăciei sociale şi combaterea sărăciei, în special 
prin integrarea pe piaţa muncii

Or. en

Amendamentul 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientarea 10: Promovarea incluziunii 
sociale şi combaterea sărăciei

Orientarea 10: Combaterea sărăciei şi 
promovarea incluziunii şi protecţiei sociale 

Or. en

Amendamentul 270
Csaba Őry

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul -1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre îşi vor elabora obiectivele 
naţionale pentru a reduce cu 25% 
numărul europenilor care trăiesc sub 
pragul naţional al sărăciei, scoţând din 
sărăcie peste 20 de milioane de oameni, în 
special prin locuri de muncă şi măsuri 
privind politica în domeniul educaţiei.

Or. en

Amendamentul 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru atingerea acestui obiectiv statele
membre ar trebui să-şi intensifice 
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promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European.
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de 
şanse, inclusiv prin accesul la servicii şi 
servicii publice abordabile, durabile şi de 
înaltă calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile,
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

eforturile de eliminare a sărăciei, inclusiv 
a condiţiilor proaste de muncă. Eforturile 
ar trebui să fie concentrate pe promovarea 
unei participări depline, după dorinţe, în
politică, în societate, în viaţa artistică şi în 
economie şi pe extinderea oportunităţilor 
de angajare, prin utilizarea deplină a 
Fondului Social European Eforturile ar 
trebui să se concentreze de asemenea pe
menţinerea şi asigurarea egalităţii de 
şanse şi accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală, 
îndeosebi în ceea ce priveşte bunăstarea 
socială, ocuparea forţei de muncă, 
sănătate şi servicii de proximitate. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri
eficiente şi active de combatere a 
discriminării. În egală măsură, pentru a 
combate excluziunea socială, a oferi 
oamenilor instrumente adecvate şi a 
promova participarea la piaţa forţei de 
muncă, ar trebui să se îmbunătăţească 
sistemele de protecţie socială şi politicile 
de învăţare de-a lungul vieţii şi de 
incluziune activă, cu scopul de a crea 
oportunităţi în diferite etape ale vieţii 
oamenilor şi de a-i proteja pe aceştia de 
riscul excluziunii. Sistemele de securitate 
socială şi de pensii trebuie să fie 
modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura venituri
peste pragul de sărăcie şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială. Sistemele 
de beneficii ar trebui să se concentreze pe 
garantarea securităţii venitului în perioade 
de tranziţie profesională şi pe reducerea 
sărăciei, în special pentru grupurile cel mai 
expuse riscului excluziunii sociale, cum ar 
fi familiile cu un singur părinte, 
minorităţile, persoanele cu dizabilităţi, 
copiii şi tinerii, persoanele în vârstă, 
migranţii legali şi persoanele fără adăpost. 
Statele membre ar trebui să convină un 
acord la nivelul UE pentru eliminarea 
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vagabondajului până în 2015 şi să adopte 
măsuri integrate pentru asigurarea 
accesului la locuinţe decente şi rezonabile 
ca preţ, care să dispună de suficientă 
alimentare energetică. Consiliul ar trebui 
să convină asupra unui obiectiv UE 
privind un sistem de salariu minim şi 
sisteme de asigurarea a unor venituri 
alternative, bazate pe contribuţii, prin 
care veniturile asigurate să fie de 
minimum 60% din venitul naţional mediu 
echivalat, precum şi asupra unui calendar 
strict. În vederea eliminării sărăciei 
juvenile în UE, statele membre ar trebui 
să-şi stabilească drept obiectiv o reducere 
cu 50% până în 2012, înţelegându-se prin 
aceasta că o astfel de reducere nu se 
măsoară doar prin indicatori economici şi 
ar trebui să ia măsurile necesare pentru 
atingerea acestui obiectiv. Faptul că un 
copil, mai ales pentru familiile 
monoparentale, poate constituie un factor 
de risc de sărăcie este incompatibil cu 
obiectivele UE. Părinţii în cauză ar trebui 
protejaţi de un astfel de risc, asigurându-
li-se servicii de îngrijire a copilului, 
sprijin social, sprijin personalizat din 
partea agenţiilor de plasare a forţei de 
muncă.  Statele membre ar trebui, de
asemenea, să promoveze în mod activ 
economia socială şi inovările sociale 
menite să soluţioneze diferitele riscuri 
sociale ce intervin în viaţa normală, 
îndeosebi în cazul celor mai vulnerabili.

Or. de

Amendamentul 272
Csaba Őry

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 

În vederea realizării acestui obiectiv, 
statele membre ar trebui să depună 
eforturi pentru a reduce sărăcia, inclusiv 
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societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de 
şanse, inclusiv prin accesul la servicii şi 
servicii publice abordabile, durabile şi de 
înaltă calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace 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 şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

sărăcia persoanelor încadrate în muncă, 
pentru a promova participarea deplină în 
societate şi în economie şi pentru a extinde 
oportunităţile de angajare, Fondul Social 
European trebuind să fie utilizat în acest 
sens. Trebuie să se garanteze menţinerea
egalităţii de şanse, inclusiv a accesului la 
servicii şi servicii publice abordabile, 
durabile şi de înaltă calitate (inclusiv 
servicii online, în conformitate cu 
orientarea 4) şi în special la serviciile de 
asistenţă medicală. Pentru a combate 
excluziunea socială, a permite oamenilor
să joace un rol activ în societate și a 
promova participarea la piața forței de 
muncă, trebuie să se îmbunătățească în 
continuare sistemele de protecție socială și 
politicile de incluziune activă, cu scopul de 
a crea oportunități și perspective 
profesionale în diferite etape ale vieții 
oamenilor, de a-i proteja pe aceștia de 
riscul excluziunii și de a oferi sprijin, în 
special persoanelor celor mai îndepărtate 
de piața muncii, pentru a avea acces la 
locuri de muncă de calitate. De aceea, în 
cadrul politicii privind piaţa muncii 
trebuie elaborate abordări eficiente în 
privinţa formării şi creării de locuri de 
muncă pentru cei care sunt excluşi de pe 
piaţa muncii din cauza lipsei de formare. 
În același timp, sistemele de securitate 
socială și de pensii trebuie să fie 
modernizate astfel încât să poată fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri și a permite 
participarea la viața socială și accesul la 
serviciile de asistență medicală,
conservând, în același timp, viabilitatea 
financiară a acestor sisteme. Sistemele de 
beneficii ar trebui să garanteze securitatea
venitului în perioade de tranziție 
profesională și să reducă sărăcia, în 
special pentru grupurile cele 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. În special, statele 
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membre se angajează să abordeze 
problema sărăciei infantile prin măsuri 
adecvate, astfel încât copiii să nu fie 
împiedicați să se dezvolte pe plan personal 
și să nu fie dezavantajați atunci când își 
încep viața profesională din cauză că nu 
au putut să se dezvolte liber ca urmare a 
sărăciei. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să promoveze în mod activ 
economia socială și inovarea socială în 
sprijinul celor mai vulnerabili și să aplice 
eficient măsurile adoptate de combatere a 
discriminării. 

Or. en

Amendamentul 273
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului social european. În 
vederea formulării unor obiective 
specifice de combatere a sărăciei, ar 
trebui clarificat modul în care aceasta ar 
trebui „măsurată”. Trebuie specificat că, 
potrivit definiţiei standard, a câştiga 60% 
din venitul mediu înseamnă a fi în stare 
de sărăcie. Sărăcia nu poate fi definită 
prin intermediul unui indicator unic. 
Sărăcia are mult mai multe dimensiuni, 
cum ar fi faptul de a avea sau nu propria 
casă, bunurile proprii, cheltuielile de trai 
sau datoriile. Eforturile ar trebui să se 
concentreze, de asemenea, pe garantarea 
egalităţii de şanse, inclusiv prin accesul la 
servicii şi servicii publice abordabile, 
durabile şi de înaltă calitate (inclusiv 
servicii online, în conformitate cu 
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etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

orientarea 4) şi în special la serviciile de 
asistenţă medicală. Statele membre ar 
trebui să instituie măsuri eficace de 
combatere a discriminării. În egală măsură, 
pentru a combate excluziunea socială, a 
oferi oamenilor instrumente adecvate şi a 
promova participarea la piaţa forţei de 
muncă, ar trebui să se îmbunătăţească 
sistemele de protecţie socială şi politicile 
de învăţare de-a lungul vieţii şi de 
incluziune activă, cu scopul de a crea 
oportunităţi în diferite etape ale vieţii 
oamenilor şi de a-i proteja pe aceştia de 
riscul excluziunii. Din acest punct de 
vedere, solidaritatea între generaţii şi 
între culturi diferite trebuie să constituie 
fundamentul politicii europene. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Modernizarea sistemelor de 
securitate socială necesită o bună 
supraveghere şi eforturi în vederea 
realizării unei economii sociale de piaţă.
Sistemele de beneficii ar trebui să se 
concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

Or. nl
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Amendamentul 274
Evelyn Regner

Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Statele membre ar trebui să acorde atenţie 
specială, în acest caz, grupului crescând 
de lucrători aflaţi sub pragul de sărăcie. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Persoanele 
migrante ar trebui integrate în mod mai 
eficient pe piaţa muncii şi în societate 
pentru a se asigura astfel coeziunea 
socială, printre altele. Sistemele de 
securitate socială şi de pensii trebuie să fie 
modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
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persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili. 

să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili. 

Or. de

Amendamentul 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
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pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Pentru a 
consolida securitatea venitului în 
diferitele etape ale vieţii, statele membre 
ar trebui să asigure venituri minime 
adecvate care să se situeze cel puţin 
deasupra pragului de sărăcie, în 
conformitate cu diversele practici, 
convenţiile colective şi legislaţia statelor 
membre. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să promoveze în mod activ 
economia socială şi inovarea socială în 
sprijinul celor mai vulnerabili.

Or. fr

Amendamentul 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European.
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
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asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii şi cu scopul 
de a oferi sprijin, în special persoanelor 
celor mai îndepărtate de piața muncii, 
pentru a avea acces la locuri de muncă de 
decente. De aceea, sunt necesare 
mecanisme pentru un venit minim în 
conformitate cu diversele practici, 
negocieri colective şi cu legislaţia 
naţională din statele membre, un venit 
minim reprezentând 60% din venitul 
naţional mediu şi standardele sociale 
minime, precum şi obiective clare pentru 
reducerea sărăciei, în special în ceea ce 
priveşte sărăcia infantilă, şi obiective 
concrete privind munca decentă şi 
sistemele de securitate socială. Sistemele 
de asigurări de şomaj ar trebui 
transformate în sisteme de asigurare a 
încadrării în muncă prin garantarea 
fiecărui şomer a unui loc de muncă, a 
recalificării sau a unei activităţi utile din 
punct de vedere social. Sistemele de 
securitate socială şi de pensii trebuie să fie 
modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
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venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

Or. en

Amendamentul 277
Pascale Gruny

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să se 
asigure că informaţiile orale sau scrise pe 
care le furnizează serviciile publice sunt 
clare şi complete şi, în eventualitatea unui 
refuz de acordare a unui drept, acesta 
trebuie motivat, cu menţionarea căilor de 
atac de care dispune persoana respectivă. 
Statele membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
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de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii,
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

Or. fr

Amendamentul 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia şi de a promova incluziunea 
socială ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
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publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizate și adaptate la noi forme de 
locuri de muncă discontinue și flexibile și 
sprijinite de scheme universale de 
garantare a venitului minim, care să fie 
coordonate, printre altele, de o directivă-
cadru a UE de stabilire a criteriilor de 
acces, a condițiilor de eligibilitate și a 
unor măsuri comune de însoțire pentru a 
garanta că pot fi utilizate pe deplin pentru a 
asigura un sprijin adecvat pentru venituri şi 
accesul prioritar la serviciile de interes 
general, cum ar fi asistenţa medicală şi 
formarea profesională – lucruri care 
conduc la coeziunea socială şi crearea de 
locuri de muncă – conservând, în acelaşi 
timp, viabilitatea financiară. Sistemele de 
beneficii ar trebui să se concentreze pe 
garantarea securităţii venitului în perioade 
de tranziţie profesională şi pe reducerea 
sărăciei, în special pentru grupurile cel mai 
expuse riscului excluziunii sociale, cum ar 
fi familiile cu un singur părinte, 
minorităţile, persoanele cu dizabilităţi, 
copiii şi tinerii, persoanele în vârstă, 
migranţii legali şi persoanele fără adăpost.
Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
promoveze în mod activ economia socială 
şi inovarea socială în sprijinul celor mai 
vulnerabili.
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Or. it

Amendamentul 279
Siiri Oviir

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 

Combaterea sărăciei şi a excluziunii 
rămâne o provocare vitală. Pentru a 
realiza acest obiectiv, este necesar să se 
creeze oportunităţi de participare sau de 
reîntoarcere pe piaţa muncii pentru toate 
grupurile sociale, indiferent de domiciliu 
sau de nivelul de educaţie. Este esenţial să 
se obţină un echilibru între oferirea unui 
sentiment suficient de siguranţă 
cetăţenilor  şi păstrarea motivaţiei 
acestora de a munci şi de a avea un venit.
Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 



PE442.935v02-00 210/225 AM\820832RO.doc

RO

special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

Or. et

Amendamentul 280
Jutta Steinruck

Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de 
şanse, inclusiv prin accesul la servicii şi 
servicii publice abordabile, durabile şi de 
înaltă calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 

În vederea realizării acestui obiectiv, 
statele membre ar trebui să depună 
eforturi pentru a reduce sărăcia, inclusiv 
sărăcia persoanelor încadrate în muncă, a 
promova participarea deplină în societate 
şi în economie şi a extinde oportunităţile
de angajare, utilizând integral Fondul
Social European în acest sens.  Trebuie să 
se garanteze menţinerea egalităţii de 
şanse, inclusiv a accesului la servicii şi 
servicii publice abordabile, durabile şi de 
înaltă calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
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excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

Or. de

Amendamentul 281
Sylvana Rapti

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin niveluri 
decente de remunerare, asigurând prin 
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Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

aceasta autonomia lucrătorilor, şi prin 
utilizarea deplină a fondurilor structurale 
europene. Eforturile ar trebui să se 
concentreze de asemenea pe garantarea 
egalităţii de şanse, inclusiv prin accesul la 
servicii şi servicii publice abordabile, 
durabile şi de înaltă calitate (inclusiv 
servicii online, în conformitate cu 
orientarea 4) şi în special la serviciile de 
asistenţă medicală, garantând faptul că 
acestea sunt puse şi la dispoziţia 
categoriilor mai vulnerabile şi mai 
defavorizate ale populaţiei.  Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

Or. el
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Amendamentul 282
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de 
şanse, inclusiv prin accesul la servicii şi 
servicii publice abordabile, durabile şi de 
înaltă calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace 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, 

În vederea realizării acestui obiectiv, 
statele membre ar trebui să depună 
eforturi pentru a reduce sărăcia, inclusiv 
sărăcia persoanelor încadrate în muncă, 
pentru a promova participarea deplină în 
societate şi în economie şi pentru a extinde 
oportunităţile de angajare, Fondul Social 
European trebuind să fie utilizat în acest 
sens. Trebuie să se îmbunătăţească 
menţinerea egalităţii de şanse, inclusiv a 
accesului la servicii şi servicii publice 
abordabile, durabile şi de înaltă calitate 
(inclusiv servicii online, în conformitate cu 
orientarea 4) şi în special la serviciile de 
asistenţă medicală. Pentru a combate 
excluziunea socială, a permite oamenilor
să joace un rol activ în societate și a 
promova participarea la piața forței de 
muncă, trebuie să se îmbunătățească în 
continuare sistemele de protecție socială și 
politicile de incluziune activă, cu scopul de 
a crea oportunități și perspective 
profesionale în diferite etape ale vieții 
oamenilor, de a-i proteja pe aceștia de 
riscul excluziunii și de a oferi sprijin, în 
special persoanelor celor mai îndepărtate 
de piața muncii, pentru a avea acces la 
locuri de muncă de calitate. În același 
timp, sistemele de securitate socială și de 
pensii trebuie să fie modernizate astfel 
încât să poată fi utilizate pe deplin pentru 
a asigura un sprijin adecvat pentru venituri 
și a permite participarea la viața socială și
accesul la serviciile de asistență medicală,
conservând, în același timp, viabilitatea 
financiară a acestor sisteme. Sistemele de 
beneficii ar trebui să garanteze securitatea
venitului în perioade de tranziție 
profesională și să reducă sărăcia, în 
special pentru grupurile cele mai expuse 
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persoanele în vârstă, migranții legali și 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

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. În special, statele 
membre se angajează să abordeze 
problema sărăciei infantile prin măsuri 
adecvate, astfel încât copiii să nu fie 
împiedicați să se dezvolte pe plan personal 
și să nu fie dezavantajați atunci când își 
încep viața profesională din cauză că nu 
au putut să se dezvolte liber ca urmare a 
sărăciei. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să promoveze în mod activ 
economia socială și inovarea socială în 
sprijinul celor mai vulnerabili și să aplice 
eficient măsurile adoptate de combatere a 
discriminării.

Or. en

Amendamentul 283
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie, pe extinderea 
oportunităţilor de angajare şi pe 
îmbunătăţirea reţelei de protecţie socială 
prin intensificarea politicilor pasive de 
ocupare a forţei de muncă, utilizând pe 
deplin Fondul social european. Eforturile 
ar trebui să se concentreze de asemenea pe 
garantarea egalităţii de şanse, inclusiv prin 
accesul la servicii şi servicii publice 
abordabile, durabile şi de înaltă calitate 
(inclusiv servicii online, în conformitate cu 
orientarea 4) şi în special la serviciile de 
asistenţă medicală. Statele membre ar 
trebui să instituie măsuri eficace de 
combatere a discriminării. În egală măsură, 
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participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizate astfel încât să poată fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi a permite 
participarea la viaţa socială şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală, 
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară a acestor sisteme. Sistemele de 
beneficii ar trebui să se concentreze pe 
garantarea securităţii venitului în perioade 
de tranziţie profesională şi pe reducerea 
sărăciei, în special pentru grupurile cel mai 
expuse riscului excluziunii sociale, cum ar 
fi familiile cu un singur părinte, 
minorităţile, persoanele cu dizabilităţi, 
copiii şi tinerii, persoanele în vârstă, 
migranţii legali şi persoanele fără adăpost. 
Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
promoveze în mod activ economia socială 
şi inovarea socială în sprijinul celor mai 
vulnerabili.

pentru a combate excluziunea socială, a 
oferi oamenilor instrumente adecvate şi a 
promova participarea la piaţa forţei de 
muncă, ar trebui să se îmbunătăţească 
sistemele de protecţie socială şi politicile 
de învăţare de-a lungul vieţii şi de 
incluziune activă, cu scopul de a crea 
oportunităţi în diferite etape ale vieţii 
oamenilor şi de a-i proteja pe aceştia de 
riscul excluziunii. Sistemele de securitate 
socială şi de pensii trebuie să fie 
modernizate astfel încât să poată fi utilizate 
pe deplin pentru a asigura un sprijin 
adecvat pentru venituri şi a permite 
participarea la viaţa socială şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală, 
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară a acestor sisteme. Sistemele de 
beneficii ar trebui să se concentreze pe 
garantarea securităţii venitului în perioade 
de tranziţie profesională şi pe reducerea 
sărăciei, în special pentru grupurile cel mai 
expuse riscului excluziunii sociale, cum ar 
fi familiile cu un singur părinte, 
minorităţile, persoanele cu dizabilităţi, 
copiii şi tinerii, persoanele în vârstă, 
migranţii legali şi persoanele fără adăpost. 
Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
promoveze în mod activ economia socială 
şi inovarea socială în sprijinul celor mai 
vulnerabili.

Or. el

Amendamentul 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
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deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

deplină a Fondului social european. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Este 
deosebit de important să se asigure 
accesul egal la educaţie şi egalitatea de 
şanse pentru copiii care provin din familii 
defavorizate, astfel încât să se asigure 
protecţia acestora ca adulţi împotriva 
excluziunii sociale. Sistemele de securitate 
socială şi de pensii trebuie să fie 
modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

Or. pl
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Amendamentul 285
Olle Ludvigsson

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
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familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili. În 
procesul de consolidare a sustenabilităţii 
finanţelor publice, statele membre ar 
trebui să acorde o atenţie deosebită 
efectelor pozitive pe care îmbunătăţirile 
din coeziunea socială le au asupra 
bugetelor naţionale. Reducerea sărăciei şi 
participarea sporită au ca rezultat 
diminuarea cheltuielilor sociale şi 
creşterea veniturilor din taxe.

Or. en

Amendamentul 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea muncii şi a condiţiilor de 
viaţă decente, a unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile din domeniul social, al 
ocupării forţei de muncă, al sănătăţii, 
precum şi al acordării de locuinţe. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
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protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
migranţii, persoanele cu dizabilităţi, copiii 
şi tinerii, persoanele în vârstă, migranţii 
legali şi persoanele fără adăpost. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
promoveze în mod activ economia socială 
şi inovarea socială în sprijinul celor mai 
vulnerabili. Statele membre ar trebui să 
garanteze un nivel înalt al standardelor 
minime pentru calitatea locurilor de 
muncă cu scopul de a eradica sărăcia 
printre angajaţi. 

Or. en

Amendamentul 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
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societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Calcularea fondurilor proprii trebuie să 
respecte principiul conform căruia 
consolidarea gospodăriilor nu exclude 
utilizarea fondurilor sociale europene.
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

Or. en



AM\820832RO.doc 221/225 PE442.935v02-00

RO

Amendamentul 288
Elizabeth Lynne

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
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familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili şi să 
aplice eficient legislaţia adoptată de 
combatere a discriminării.

Or. en

Amendamentul 289
Marian Harkin

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să instituie măsuri 
eficace de combatere a discriminării. În 
egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi, luând în 
considerare diversele nevoi şi 
responsabilităţi în diferite etape ale vieţii 
oamenilor şi de a-i proteja pe aceştia de 
riscul excluziunii. Sistemele de securitate 
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utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

socială şi de pensii trebuie să fie 
modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

Or. en

Amendamentul 290
Jutta Steinruck

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele sociale nu trebuie diminuate 
doar cu scopul de a combate sărăcia. 
Acestea trebuie să îşi menţină capacitatea 
de a oferi protecţie, incluziune şi asistenţă 
socială.
Ar trebui să se asigure furnizarea 
serviciilor sociale necesare pentru a 
sprijini incluziunea celor care nu pot 
participa pe piaţa muncii, contribuind la 
eradicarea sărăciei şi asigurând, în 
acelaşi timp, niveluri adecvate ale 
venitului minim.

Or. en
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Amendamentul 291
Rovana Plumb

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele de protecţie socială, inclusiv 
pensiile şi sistemul de asistenţă medicală, 
ar trebui consolidate şi modernizate, 
pentru a asigura adecvarea socială, 
sustenabilitatea financiară şi capacitatea 
acestora de adaptare la evoluţia 
necesităţilor şi pentru a oferi, în acelaşi
timp, tuturor cetăţenilor din Europa o 
protecţie adecvată faţă de lipsa de 
securitate socială, cum ar fi problemele de 
sănătate, şomajul şi sărăcia.
Statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească protecţia socială a 
contractelor pe termen scurt, care 
afectează în special femeile şi femeile 
însărcinate.

Or. en

Amendamentul 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Anexă – orientarea 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor elabora obiectivele 
naţionale, este eliminarea sărăciei şi, ca 
un prim pas, de a reduce cu 50% până în 
2015 numărul persoanelor din Uniunea 
Europeană care trăiesc sub pragul naţional 
al sărăciei.

Or. de
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Amendamentul 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre defineasc obiective pentru 
reducerea numărului de lucrători sărăci 
şi a numărului de lucrători care primesc 
salarii minime.

Or. en

Amendamentul 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 10 – paragraful 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientarea 10 ar trebui văzută ca un prim 
pas către o viitoare orientare privind 
incluziunea socială şi către lărgirea bazei 
tratatului pentru următoarele orientări 
generale privind politicile economice, 
sociale şi ocuparea forţei de muncă.

Or. en


