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Amendamentul 1
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că previziunile demografice 
privind raportul de dependență a 
persoanelor vârstnice indică accentuarea 
polarizării între regiuni, astfel încât vor 
exista 40 de regiuni în care acest raport va 
fi cu cel puțin 25 % peste media UE până 
în 2020, ceea ce va determina apariția unor 
provocări majore în ceea ce privește 
îngrijirea persoanelor în vârstă, existența 
unei forțe de muncă adecvate și formarea 
acesteia, precum și multe alte probleme 
sociale;

1. observă că previziunile demografice 
privind raportul de dependență a 
persoanelor vârstnice indică accentuarea 
polarizării între regiuni, astfel încât vor 
exista 40 de regiuni în care acest raport va 
fi cu cel puțin 25 % peste media UE până 
în 2020, ceea ce va determina apariția unor 
provocări majore în ceea ce privește 
îngrijirea persoanelor în vârstă, existența 
unei forțe de muncă adecvate și formarea 
acesteia, precum și multe alte probleme 
sociale; constată că studiile și analizele 
efectuate asupra regiunilor care se 
confruntă cu emigrația netă și, în același 
timp, cu un nivel ridicat al ratei 
șomajului, arată că până la 25 % mai 
multe femei tinere decât bărbați se mută, 
iar acest lucru este cauzat, în primul rând, 
de discriminarea împotriva tinerelor femei 
din perspectiva accesului la o formare 
bună, a locurilor de muncă și a 
oportunităților de carieră;

Or. en

Amendamentul 2
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că previziunile demografice 
privind raportul de dependență a 

1. observă că previziunile demografice 
privind raportul de dependență a 
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persoanelor vârstnice indică accentuarea 
polarizării între regiuni, astfel încât vor 
exista 40 de regiuni în care acest raport va 
fi cu cel puțin 25 % peste media UE până 
în 2020, ceea ce va determina apariția unor 
provocări majore în ceea ce privește 
îngrijirea persoanelor în vârstă, existența 
unei forțe de muncă adecvate și formarea 
acesteia, precum și multe alte probleme 
sociale;

persoanelor vârstnice indică accentuarea 
polarizării între regiuni, astfel încât vor 
exista 40 de regiuni în care acest raport va 
fi cu cel puțin 25 % peste media UE până 
în 2020, ceea ce va determina, pe lângă 
sistemele de pensii și de sănătate, apariția 
unor provocări majore în ceea ce privește 
îngrijirea persoanelor în vârstă, existența 
unei forțe de muncă adecvate și formarea 
acesteia, precum și multe alte probleme 
sociale;

Or. en

Amendamentul 3
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că îmbătrânirea societății 
europene vizează inegalități regionale 
substanțiale; constată că, întrucât datele 
naționale privind schimbările 
demografice maschează realități locale 
diferite, identificarea nevoilor de 
infrastructură și de transferuri financiare 
de la administrațiile centrale este uneori 
dificilă; invită Comisia să contribuie la 
îmbunătățirea calității și a fiabilității 
datelor și a statisticilor referitoare la 
tendințele demografice;

Or. fr

Amendamentul 4
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 



AM\856323RO.doc 5/26 PE458.547v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că speranța de viață 
prelungită este un factor pozitiv și ar 
trebui să fie considerat astfel; solicită, 
prin urmare, Uniunii Europene să 
asigure că statele membre garantează 
faptul că pensionarii, în special cei care 
sunt expuși riscului de sărăcie și nu își 
permit o locuință sau să se îngrijească, nu 
cad pradă sărăciei și își pot înceta 
existența în condiții demne;

Or. en

Amendamentul 5
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. recunoaște, totuși, că migrația oferă, 
în special regiunilor care se confruntă cu 
fluxuri nete de emigrație, posibilitatea de 
a contracara efectele negative ale 
schimbării demografice și solicită, prin 
urmare, statelor membre, să recunoască 
integrarea migranților ca o măsură de 
politică importantă din punct de vedere 
strategic;

Or. en

Amendamentul 6
Antigoni Papadopoulou

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

1a. constată că speranța de viață mai 
lungă, nivelurile reduse de fertilitate și 
migrația provoacă schimbări 
demografice, cu variații teritoriale 
semnificative pe teritoriul Europei, 
precum și cu diferențe mari între statele 
membre, între regiuni și între orașe, 
uneori și în cadrul orașelor;

Or. en

Amendamentul 7
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că recenta criză economică 
și financiară a deteriorat situația 
referitoare la tendințele demografice în 
Europa, identificarea unei soluții pentru 
problemă devenind astfel mai dificilă;

Or. en

Amendamentul 8
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. constată că abordarea schimbărilor 
demografice va fi importantă pentru 
realizarea obiectivelor UE 2020 privind 
creșterea inteligentă, durabilă și 
incluzivă; în acest cadru, îmbătrânirea ar 
trebui să fie văzută ca o oportunitate, și 
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nu ca o povară, cu fonduri structurale 
care să ofere posibilități statelor membre, 
regiunilor și orașelor;

Or. en

Amendamentul 9
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază faptul că schimbările 
demografice, în special îmbătrânirea 
populației, au un impact evident asupra 
disponibilității infrastructurilor sociale, 
precum sistemele de pensii, îngrijirea și 
asistența medicală, autoritățile regionale 
fiind nevoite să satisfacă cererea în 
schimbare a diferitelor grupuri de 
populație;

Or. en

Amendamentul 10
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că indicatorii schimbărilor 
demografice și, cel mai important, 
raportul de dependență a persoanelor 
vârstnice ar trebui să completeze PIB-ul -
cea mai bună măsură de referință 
disponibilă în prezent - ca un criteriu de 
alocare a fondurilor în cadrul viitoarei 
politici de coeziune a UE, pentru a putea 
face față mai eficient acestor provocări;

2. consideră că indicatorii schimbărilor 
demografice, împreună cu indicatorii 
sociali, ar trebui să completeze PIB-ul -
cea mai bună măsură de referință 
disponibilă în prezent - ca un criteriu de 
alocare a fondurilor în cadrul viitoarei 
politici de coeziune a UE, pentru a putea 
face față mai eficient acestor provocări;
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Or. en

Amendamentul 11
Kinga Göncz, Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că indicatorii schimbărilor 
demografice și, cel mai important, raportul 
de dependență a persoanelor vârstnice ar 
trebui să completeze PIB-ul - cea mai 
bună măsură de referință disponibilă în 
prezent - ca un criteriu de alocare a 
fondurilor în cadrul viitoarei politici de 
coeziune a UE, pentru a putea face față mai 
eficient acestor provocări;

2. consideră că indicatorii schimbărilor 
demografice și, cel mai important, raportul 
de dependență a persoanelor vârstnice, 
printre mulți alți indicatori importanți 
menționați în avizul formulat de DG 
EMPL cu privire la raportul intitulat 
„Dincolo de PIB – Măsurarea progreselor 
într-o lume în schimbare” 
[2010/2088(INI)], ar trebui să completeze 
PIB-ul ca un criteriu de alocare a 
fondurilor în cadrul viitoarei politici de 
coeziune a UE, pentru a putea face față mai 
eficient provocărilor cu care se confruntă 
Europa;

Or. en

Amendamentul 12
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că impactul schimbărilor 
demografice asupra regiunilor individuale 
este grav și necesită diferite strategii de 
ajustare în funcție de regiune – regiune 
de imigrație sau regiune în declin 
demografic; constată că, în regiunile în 
declin demografic, în cea mai mare parte 
rurale, calitatea vieții este definită diferit 
față de modul în care este definită în 
regiunile cu o populație în creștere și, 
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prin urmare, consideră că sunt necesare 
diferite strategii de sprijin;

Or. fr

Amendamentul 13
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că Fondul social 
european ar trebui să fie considerat o 
resursă esențială pentru sprijinirea 
oportunităților de formare în vederea 
creșterii nivelului de ocupare a forței de 
muncă, de reconversie profesională și de 
incluziune socială a femeilor, a tinerilor și 
a persoanelor în vârstă; solicită utilizarea 
pe deplin a potențialului FSE în această 
chestiune;

Or. en

Amendamentul 14
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă importanța Fondului social 
european (FSE) în cadrul politicii de 
coeziune și solicită crearea unor programe 
integrate la nivel regional, care să permită 
o mai bună colaborare între FEDER și 
FSE, precum și cu PAC, și care să se 
concentreze pe rezultate în domeniul 
competitivității, ocupării forței de muncă și 
altor obiective ale Strategiei Europa 2020; 
solicită ca politica de coeziune să fie 

3. constată că toate regiunile, inclusiv 
regiunile cu emigrație netă, au un 
potențial specific într-o varietate de 
domenii; invită statele membre ca, în 
cadrul setului lor de măsuri, să acorde 
prioritate strategiilor care permit unor 
astfel de regiuni să exploateze la 
maximum propriul potențial de 
dezvoltare, întrucât experiența arată că 
acest lucru poate stimula actorii 
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condiționată de obținerea de rezultate și să 
stabilească obiective măsurabile și 
indicatori de rezultat pentru a permite 
evaluarea continuă;

economici și sociali de la nivel local și 
regional, sporind astfel din nou 
atractivitatea regiunilor cu emigrație netă 
și inversând tendințele migrației; observă 
importanța Fondului social european (FSE) 
în acest context și solicită crearea unor 
programe integrate la nivel regional, care 
să permită o mai bună colaborare între 
FEDER și FSE, precum și cu PAC, și care 
să se concentreze pe rezultate în domeniul 
dezvoltării durabile, al eradicării sărăciei,
competitivității, ocupării forței de muncă și 
altor obiective ale Strategiei Europa 2020; 
solicită ca politica de coeziune să fie 
condiționată de obținerea de rezultate și să 
stabilească obiective măsurabile și 
indicatori de rezultat pentru a permite 
evaluarea continuă;

Or. en

Amendamentul 15
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă importanța Fondului social 
european (FSE) în cadrul politicii de 
coeziune și solicită crearea unor programe 
integrate la nivel regional, care să permită 
o mai bună colaborare între FEDER și 
FSE, precum și cu PAC, și care să se 
concentreze pe rezultate în domeniul 
competitivității, ocupării forței de muncă și 
altor obiective ale Strategiei Europa 2020; 
solicită ca politica de coeziune să fie 
condiționată de obținerea de rezultate și să 
stabilească obiective măsurabile și 
indicatori de rezultat pentru a permite 
evaluarea continuă;

3. observă importanța Fondului social 
european (FSE) în cadrul politicii de 
coeziune și solicită crearea unor programe 
integrate la nivel regional, care să permită 
o mai bună colaborare între FEDER și 
FSE, precum și cu PAC, făcând posibilă 
satisfacerea, în mod eficient, a nevoilor 
din zonele rurale și consideră că toate 
politicile de coeziune ar trebui să se 
concentreze pe rezultate în domeniul 
competitivității, ocupării forței de muncă și 
altor obiective ale Strategiei Europa 2020; 
solicită ca politica de coeziune să fie 
condiționată de obținerea de rezultate și să 
stabilească obiective măsurabile și 
indicatori de rezultat pentru a permite 
evaluarea continuă;
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Or. fi

Amendamentul 16
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă importanța Fondului social 
european (FSE) în cadrul politicii de 
coeziune și solicită crearea unor programe 
integrate la nivel regional, care să permită 
o mai bună colaborare între FEDER și 
FSE, precum și cu PAC, și care să se 
concentreze pe rezultate în domeniul 
competitivității, ocupării forței de muncă și 
altor obiective ale Strategiei Europa 2020; 
solicită ca politica de coeziune să fie 
condiționată de obținerea de rezultate și să 
stabilească obiective măsurabile și 
indicatori de rezultat pentru a permite
evaluarea continuă;

3. observă importanța Fondului social 
european (FSE) în cadrul politicii de 
coeziune și solicită crearea unor programe 
integrate la nivel regional, care să permită 
o mai bună colaborare între FEDER și 
FSE, precum și cu PAC, și care să se 
concentreze pe rezultate în domeniul 
competitivității, ocupării forței de muncă și 
altor obiective ale Strategiei Europa 2020; 
solicită ca politica de coeziune să fie 
condiționată de obținerea de rezultate și să 
stabilească obiective măsurabile și 
indicatori de rezultat pentru a permite 
evaluarea continuă; solicită o evaluare și 
un control ale rezultatelor obținute prin 
alocarea FSE;

Or. en

Amendamentul 17
Siiri Oviir

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă importanța Fondului social 
european (FSE) în cadrul politicii de 
coeziune și solicită crearea unor programe 
integrate la nivel regional, care să permită 
o mai bună colaborare între FEDER și 
FSE, precum și cu PAC, și care să se 
concentreze pe rezultate în domeniul 
competitivității, ocupării forței de muncă și 

3. observă importanța Fondului social 
european (FSE) în cadrul politicii de 
coeziune și solicită crearea unor programe 
integrate la nivel regional, care să permită 
o mai bună colaborare între FEDER și 
FSE, precum și cu politica agricolă 
comună și politica de mediu, și care să se 
concentreze pe rezultate în domeniul 
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altor obiective ale Strategiei Europa 2020; 
solicită ca politica de coeziune să fie 
condiționată de obținerea de rezultate și să 
stabilească obiective măsurabile și 
indicatori de rezultat pentru a permite 
evaluarea continuă;

competitivității, ocupării forței de muncă și 
altor obiective ale Strategiei Europa 2020; 
solicită ca politica de coeziune să fie 
condiționată de obținerea de rezultate și să 
stabilească obiective măsurabile și 
indicatori de rezultat pentru a permite 
evaluarea continuă;

Or. et

Amendamentul 18
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. propune o mai mare utilizare a 
posibilităților oferite de FSE, pentru a 
pune capitalul social local la dispoziția 
serviciilor locale situate aproape de 
cetățeni, astfel încât să se țină seama de 
nevoile specifice ale persoanelor în vârstă 
și să le permită să aibă o viață 
independentă pentru cât mai mult timp; 
subliniază, de asemenea, faptul că 
regiunile care se confruntă cu o emigrație 
netă trebuie să ia măsuri pentru a 
menține, în mare parte, un echilibru 
demografic natural, incluzând, în special, 
garantarea de servicii de îngrijire a 
copilului, o infrastructură educațională 
atractivă și acces universal la alte servicii 
de interes general;

Or. en

Amendamentul 19
Sari Essayah

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

3a. solicită, în cadrul FSE, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și a capacității de 
muncă a persoanelor în vârstă, precum și 
stimulente pentru a continua să lucreze o 
perioadă mai îndelungată decât în 
prezent; solicită organizarea de cursuri de 
formare suplimentară pentru angajați, cu 
scopul de a satisface nevoile în schimbare 
ale vieții profesionale și îndeamnă 
acordarea de sprijin pentru antreprenorii 
în vârstă;

Or. fi

Amendamentul 20
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. finanțarea FSE ar trebui să fie 
utilizată pentru a sprijini dezvoltarea 
serviciilor de îngrijire, inclusiv îngrijirea 
pe termen lung pentru persoanele 
vârstnice ca un nou posibil sector al pieței 
serviciilor, precum și un mijloc de a 
atinge rate mai ridicate de ocupare a 
forței de muncă, în special în rândul 
femeilor îngrijitoare;

Or. en

Amendamentul 21
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 



PE458.547v01-00 14/26 AM\856323RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită crearea de condiții favorabile 
pentru afaceri, în special pentru IMM-uri, 
prin adoptarea și adaptarea produselor și 
a proceselor inovatoare;

Or. ro

Amendamentul 22
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că trebuie încurajate 
legăturile interactive dintre institutele de 
cercetare și reprezentanții mediului de 
afaceri;

Or. ro

Amendamentul 23
Siiri Oviir

Proiect de aviz
Punctul 4 – partea introductivă 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că regiunile cu cel mai rapid 
grad de îmbătrânire a populației ar putea fi 
folosite pentru a testa metode inovatoare de 
finanțare a soluțiilor la problemele 
regionale cauzate de schimbările 
demografice rapide, având în vedere faptul 
că inovația este necesară în multe domenii, 
de exemplu:

4. consideră că regiunile periferice nu ar 
trebui să existe în Europa din perspectiva 
afacerilor sociale și a economiei și că, în 
acest scop, ar trebui să fie aplicate diferite 
măsuri și politici, precum o politică 
fiscală care încurajează tinerii să rămână 
sau să se mute la periferii și le permite 
persoanelor care locuiesc acolo să 
subziste; consideră că regiunile cu cel mai 
rapid grad de îmbătrânire a populației ar 
putea fi folosite pentru a testa metode 
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inovatoare de finanțare a soluțiilor la 
problemele regionale cauzate de 
schimbările demografice rapide, având în 
vedere faptul că inovația este necesară în 
multe domenii, de exemplu:

Or. et

Amendamentul 24
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4 – partea introductivă 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că regiunile cu cel mai rapid 
grad de îmbătrânire a populației ar putea fi 
folosite pentru a testa metode inovatoare de 
finanțare a soluțiilor la problemele 
regionale cauzate de schimbările 
demografice rapide, având în vedere faptul 
că inovația este necesară în multe domenii, 
de exemplu:

4. constată că, în regiunile cu emigrație 
netă, conceptele de infrastructură socială 
inovatoare și descentralizată, împreună cu 
un grad ridicat de angajament civic, 
îmbunătățesc calitatea vieții și sunt factori 
care consolidează stabilitatea economică, 
de asemenea, în rândul tinerilor; 
consideră că regiunile cu cel mai rapid grad 
de îmbătrânire a populației ar putea fi 
folosite pentru a testa metode inovatoare de 
finanțare a soluțiilor la problemele 
regionale cauzate de schimbările 
demografice rapide, având în vedere faptul 
că inovația este necesară în multe domenii, 
de exemplu:

Or. en

Amendamentul 25
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 4 – partea introductivă 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că regiunile cu cel mai rapid 
grad de îmbătrânire a populației ar putea fi 

4. consideră că economiile și structurile 
regionale ar trebui să fie reînnoite în 
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folosite pentru a testa metode inovatoare de 
finanțare a soluțiilor la problemele 
regionale cauzate de schimbările 
demografice rapide, având în vedere faptul 
că inovația este necesară în multe 
domenii, de exemplu:

avans, ca pregătire pentru a face față 
impactului îmbătrânirii populației și că 
regiunile cu cel mai rapid grad de 
îmbătrânire a populației ar putea fi folosite 
pentru a testa metode inovatoare de 
finanțare a soluțiilor la problemele 
regionale cauzate de schimbările 
demografice rapide, având în vedere faptul 
că noi inovații la nivel social și al 
serviciilor sunt necesare în multe domenii, 
de exemplu:

Or. fi

Amendamentul 26
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4 – liniuța 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

- sprijinirea familiilor în vederea 
inversării tendinței descrescătoare a ratei 
natalității,

– reconcilierea vieții de familie cu cea 
profesională, inclusiv sprijinul financiar 
și de infrastructură adecvat, precum și 
recunoașterea muncii de îngrijire,

Or. en

Amendamentul 27
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 4 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

– sprijinirea familiilor în vederea inversării 
tendinței descrescătoare a ratei natalității,

– sprijinirea familiilor în vederea creșterii 
ratei fertilității,

Or. en
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Amendamentul 28
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 4 – liniuța 1a (nouă) 

Proiectul de aviz Amendamentul

- sprijinirea încadrării în muncă a 
persoanelor în vârstă prin intermediul 
unei flexibilități sporite în cadrul relațiilor 
de muncă,

Or. cs

Amendamentul 29
Siiri Oviir

Proiect de aviz
Punctul 4 – liniuța 1a (nouă) 

Proiectul de aviz Amendamentul

- stoparea marginalizării regiunilor și 
dezvoltarea regiunilor care prezintă 
întârzieri,

Or. et

Amendamentul 30
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4 – liniuța 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

– garantarea existenței unei forțe de muncă
adecvate care să asigure îngrijirea 
persoanelor vârstnice,

– garantarea existenței unei game adecvate 
de servicii universale de bază de interes 
general, de calitate înaltă, inclusiv servicii 
de îngrijire pentru persoanele vârstnice, 
întrucât accesul universal la servicii 
sociale este un drept fundamental, iar 
principiul solidarității trebuie, de 
asemenea, menținut, atunci când există 
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dezechilibre demografice,

Or. en

Amendamentul 31
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4 – liniuța 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

– creșterea productivității sistemului de 
sănătate și a îngrijirii persoanelor în vârstă 
prin utilizarea TIC,

– creșterea accesibilității sistemului de 
sănătate și a îngrijirii persoanelor în vârstă 
prin utilizarea TIC,

Or. en

Amendamentul 32
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4 – liniuța 4

Proiectul de aviz Amendamentul

– garantarea menținerii populației în curs 
de îmbătrânire într-o stare bună de 
sănătate, activă și capabilă să trăiască la 
domiciliu,

– protejarea participării economice și a 
dezvoltării competențelor (de exemplu, 
prin formare) ale unei populații în curs de 
îmbătrânire, prin intermediul unei reforme 
profunde a gestionării carierei pentru 
angajații în vârstă de peste 50 de ani care, 
în prezent, sunt penalizați adesea prin
discriminarea în cadrul procedurilor de 
recrutare, prin accesul inadecvat la 
formare, inclusiv cu privire la noi 
competențe și tehnologii, și prin 
nerecunoașterea experienței dobândite,

Or. en
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Amendamentul 33
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4 – liniuța 4

Proiectul de aviz Amendamentul

– garantarea menținerii populației în curs 
de îmbătrânire într-o stare bună de 
sănătate, activă și capabilă să trăiască la 
domiciliu,

– garantarea menținerii populației în curs 
de îmbătrânire într-o stare bună de 
sănătate, activă, capabilă să trăiască la 
domiciliu și mobilizarea potențialului 
lucrătorilor, al antreprenorilor și al 
voluntarilor vârstnici, prin promovarea 
integrării profesionale a acestora, a 
formării și a educației,

Or. en

Amendamentul 34
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 4 – liniuța 4a (nouă) 

Proiectul de aviz Amendamentul

- statele membre ar trebui să ia măsuri 
concrete de asigurare a unei îmbătrâniri 
sănătoase prin: asigurarea accesului egal 
al tuturor cetățenilor la îngrijire de 
sănătate de bază, îmbunătățirea calității și 
siguranței actului medical,

Or. ro

Amendamentul 35
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4 – liniuța 5

Proiectul de aviz Amendamentul

– găsirea unor modalități de reacție la – garantarea posibilității, pentru 
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deteriorarea treptată a stării de sănătate a 
persoanelor în vârstă,

grupurile vulnerabile precum migranții, 
persoanele cu handicap și persoanele în 
vârstă, de a participa la formări, în 
vederea îmbunătățirii accesului acestora 
la TIC,

Or. en

Amendamentul 36
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4 – liniuța 5

Proiectul de aviz Amendamentul

– găsirea unor modalități de reacție la 
deteriorarea treptată a stării de sănătate a 
persoanelor în vârstă,

– găsirea unor modalități de reacție la 
deteriorarea treptată a stării de sănătate a 
persoanelor în vârstă, oferind educație, 
competențe și formare relevante, astfel 
încât să asigure incluziunea socială a 
persoanelor în vârstă,

Or. en

Amendamentul 37
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4 – liniuța 5a (nouă) 

Proiectul de aviz Amendamentul

- încurajarea imigrației, în vederea 
satisfacerii necesităților de pe piața 
regională a muncii, întrucât migranții cu 
înalte calificări ar putea fi esențiali 
pentru unele sectoare ale economiei 
regionale,

Or. en
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Amendamentul 38
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută, în acest context, propunerea 
Comisiei pentru un parteneriat privind 
îmbătrânirea activă și sănătoasă, care ar 
putea oferi o coordonare pentru 
dezvoltarea inovațiilor menționate mai 
sus; solicită sporirea gradului de 
flexibilitate a bugetului de coeziune 
comparativ cu starea sa actuală, pentru a 
permite aplicarea de noi idei și abordări și 
pentru a încuraja asumarea riscurilor și 
experimentarea;

Or. fi

Amendamentul 39
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. observă că, în cursul perioadei actuale 
de programare, politica regională și 
structurală se bazează pe programe axate 
pe fonduri și consideră că, în cadrul 
următoarei perioade de programare, 
intervențiile prin fondurile structurale ar 
trebui combinate într-un document unic 
de programare la nivelul regional 
corespunzător;

Or. fi
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Amendamentul 40
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția asupra necesității 
cheltuielilor publice destinate copiilor 
mici și familiilor numeroase, mai ales în 
ceea ce privește furnizarea de servicii de 
îngrijire a copilului și pentru protecția 
mamelor singure și a familiilor 
monoparentale care sunt expuse, în mod 
deosebit, riscului excluderii sociale, 
izolării și sărăciei; subliniază faptul că 
aceste servicii sunt de interes general și 
contribuie la crearea de locuri de muncă 
și la dezvoltarea economică locală și 
regională; invită Comisia să popularizeze 
cele mai bune practici în anumite zone 
din statele membre;

Or. fr

Amendamentul 41
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. recomandă, prin urmare, îmbinarea 
investițiilor publice și a celor private în 
domeniul îngrijirii copiilor și în sistemul 
educațional preșcolar;

Or. fr
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Amendamentul 42
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază faptul că accesul adecvat la 
servicii de îngrijire a copiilor, a 
persoanelor în vârstă, a persoanelor cu 
handicap și a altor persoane dependente 
este esențial pentru a permite bărbaților și 
femeilor o participare deplină și în 
condiții egale pe piața muncii, ceea ce va 
influența nivelul de îngrijire informală 
disponibilă;

Or. fr

Amendamentul 43
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 4d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. subliniază importanța intervenției 
active a autorităților publice, în special 
prin furnizarea de servicii sociale de 
interes general (SSIG), care să acorde 
sprijin familiilor și copiilor, precum și 
facilități și îngrijiri persoanelor în vârstă 
și celor dependente; consideră că accesul 
la aceste servicii este un drept 
fundamental; invită Comisia să asigure 
securitatea juridică a SSIG în dreptul 
comunitar, care să garanteze accesul 
universal și principiul solidarității;

Or. fr
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Amendamentul 44
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 4e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. subliniază faptul că activitățile de 
voluntariat și rețelele sociale contribuie în 
mod esențial, în regiunile cu populația în 
scădere, la satisfacerea nevoilor 
populației locale, dar nu pot înlocui rolul 
fundamental al autorităților publice în 
furnizarea serviciilor de interes general pe 
plan regional; consideră că acest 
angajament civic trebuie recunoscut, iar 
actorii care dau dovadă de acesta trebuie 
sprijiniți în calitate de parteneri în cadrul 
politicii regionale; subliniază faptul că 
astfel pot fi inițiate procese de învățare 
care permit unei regiuni să facă față 
dificultăților cauzate de schimbările 
demografice;

Or. fr

Amendamentul 45
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre să își reformeze 
sistemele fiscale astfel încât să garanteze 
că persoanele cu un istoric al încadrării 
în muncă întrerupt, ca urmare a 
responsabilităților de îngrijire pentru 
copii sau pentru persoane în vârstă, nu 
sunt dezavantajate în ceea ce privește 
pensia pentru limită de vârstă și 
asigurarea securității sociale;

Or. en
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Amendamentul 46
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită o politică de coeziune care să fie 
mai simplu de gestionat și mai 
transparentă, astfel încât să faciliteze 
dezvoltarea inovării și să sporească 
cooperarea regională, transnațională și 
macroregională pentru a putea face față 
provocărilor care rezultă din schimbările 
demografice.

5. solicită norme viitoare privind FSE care 
să fie mai simplu de gestionat și, prin 
urmare, permit organizațiilor mici să
beneficieze mai bine de fond și să dezvolte 
și să gestioneze proiecte sociale 
inovatoare; invită Comisia să sporească, 
în cadrul viitorului FSE, fondul pentru 
proiecte-pilot transnaționale la nivelul UE 
vizând chestiuni sociale și de ocupare a 
forței de muncă, pentru a facilita
cooperarea regională, transnațională și 
macroregională inovatoare, pentru a putea 
face față provocărilor care rezultă din 
schimbările demografice.

Or. en

Amendamentul 47
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recomandă ca statele membre și 
Comisia să creeze site-uri de internet ușor 
accesibile, pentru a le permite membrilor 
publicului să verifice destinația adevărată 
a fondurilor de coeziune ale UE și ce se 
realizează prin intermediul acestora.

Or. fi
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Amendamentul 48
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită creșterea gradului de 
sensibilizare cu privire la posibila 
contribuție a grupurilor vulnerabile ale 
populației la consolidarea regiunilor, ca 
sursă de coeziune socială.

Or. en

Amendamentul 49
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită o cooperare strânsă între 
Comisia Europeană și oficiile naționale 
de statistică, care furnizează informații cu 
privire la diferite aspecte, inclusiv cifre 
privind populația și migrația, în vederea 
monitorizării datelor și a analizării 
tendințelor demografice, contribuind 
astfel la o alocare mai eficientă a 
fondurilor pe teritoriul Europei, în funcție 
de activele și nevoile specifice.

Or. en


