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Amendamentul 1
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Referirea 6a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Concluziile Consiliului 
din 6 decembrie 2010 privind „Politicile 
de ocupare a forţei de muncă pentru o 
economie competitivă, cu emisii reduse de 
carbon, eficientă din punctul de vedere al 
resurselor şi ecologică”,

Or. en

Amendamentul 2
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Referirea 6b (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere studiul realizat de 
Centrul European pentru Dezvoltarea 
Formării Profesionale (CEDEFOP, 
„Aptitudini pentru locuri de muncă 
ecologice”), 2010,

Or. en

Amendamentul 3
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluţie
Referirea 6a (nouă)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Rezoluţia sa din … iulie 
2011 referitoare la promovarea mobilităţii 
lucrătorilor în cadrul Uniunii 
Europene[1],
[1] Texte adoptate, P7_TA-
PROV(2011)XXXX.

Or. en

Amendamentul 4
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluţie
Referirea 6b (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Comunicatul de la 
Bruges privind dezvoltarea cooperării 
europene în domeniul EFP pentru 
perioada 2011-2020, care a fost adoptat la 
7 decembrie 2010[1],
[1] Comunicatul de presă al Comisiei 
IP/10/1673.

Or. en

Amendamentul 5
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluţie
Referirea 7a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere studiul realizat de 
CEDEFOP din mai 2009 pe tema 
„Calificări pentru viitorul Europei: 
anticiparea cerinţelor în materie de 
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competenţe profesionale”,

Or. de

Amendamentul 6
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Referirea 13a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere documentul de lucru al 
personalului Comisiei privind „Progresele 
către obiectivele europene comune în 
domeniul educaţiei şi formării” 
(SEC(2011)0526),

Or. en

Amendamentul 7
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Referirea 14а (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere articolul 27 din 
Convenţia ONU privind drepturile
persoanelor cu handicap,

Or. bg

Amendamentul 8
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Referirea 14b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere raportul Asociaţiei 
Europene a Furnizorilor de Servicii 
pentru Persoane cu Dizabilităţi (EASPD), 
conform căruia odată cu accentuarea
lipsei locurilor de muncă, devine tot mai 
dificil pentru persoanele cu dizabilităţi să 
găsească şi să-şi păstreze locul de muncă, 
şi că în multe state rata şomajului în 
rândul persoanelor cu dizabilităţi este mai 
mare decât în rândul persoanelor fără 
dizabilităţi,

Or. bg

Amendamentul 9
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Referirea 14a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Convenţia ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap şi 
intrarea sa în vigoare în Uniune la 21
ianuarie 2011, în conformitate cu Decizia 
2010/48/CE a Consiliului din 26 
noiembrie 2009 privind încheierea de 
către Comunitatea Europeană a 
Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap[1],
[1] JO L 23, 27.1.2010, p. 35.

Or. en

Amendamentul 10
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Referirea 14b (nouă)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 21 septembrie 2010 intitulată 
„Strategie pentru egalitatea între femei şi 
bărbaţi 2010-2015” (COM(2010)0491),

Or. en

Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Referirea 14c (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Concluziile Consiliului 
din 7 martie 2011 privind Pactul 
european pentru egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi (2011-2020)[1],
[1] Concluziile Consiliului 2011 privind 
pactul european pentru egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi (2011-2020), 
Cea de a 3073-a reuniune a Consiliului 
Ocuparea forţei de muncă, Politică 
Socială, Sănătate şi Consumatori, 
Bruxelles, 7 martie 2011.

Or. en

Amendamentul 12
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Referirea 14a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 3 octombrie 2008 referitoare la o 
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recomandare a Comisiei privind 
incluziunea activă a persoanelor excluse 
de pe piaţa muncii (COM(2008)0639) şi 
Rezoluţia sa din 6 mai 2009,

Or. en

Amendamentul 13
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Referirea 14b (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Concluziile Consiliului 
din 7 martie 2011 privind Pactul 
european pentru egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi (2011-2020),

Or. en

Amendamentul 14
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

-A. întrucât este necesar ca factorii de 
decizie să protejeze cetăţenii împotriva 
riscului de şomaj, asigurându-se că forţa 
de muncă are abilităţile adecvate pentru a 
maximiza capacitatea acestora de inserţie 
profesională;

Or. en

Amendamentul 15
Antigoni Papadopoulou
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Propunere de rezoluţie
Considerentul -Aa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

-Aa. întrucât progresele înregistrate în 
legătură cu noile tehnologii şi schimbările 
în structura economiilor europene au 
făcut ca actualizarea şi ameliorarea 
competenţelor pe tot parcursul vieţii 
profesionale de către persoanele fizice să 
fie indispensabile ;

Or. en

Amendamentul 16
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât şomajul în lume afectează în 
prezent 23,1 milioane de oameni; întrucât 
şomajul în rândul tinerilor se ridică la 
20,4 %, iar şomajul pe termen lung este în 
continuă creştere;

A. întrucât, din cauza neîndeplinirii 
obiectivelor stabilite de Strategia de la 
Lisabona şi a crizei economice mondiale,
şomajul în Europa a atins niveluri de 
urgenţă: în prezent, aproximativ 23,1 
milioane de oameni nu au un loc de 
muncă; întrucât şomajul în rândul tinerilor 
se ridică la 20,4 %, iar şomajul pe termen 
lung este în continuă creştere, având 
consecinţe sociale tot mai dramatice;

Or. it

Amendamentul 17
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Considerentul A
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât şomajul în lume afectează în 
prezent 23,1 milioane de oameni; întrucât 
şomajul în rândul tinerilor se ridică la 
20,4%, iar şomajul pe termen lung este în 
continuă creştere;

A întrucât rata şomajului în Uniunea 
Europeană este de 9,5 % în prezent, adică 
22,828 milioane de oameni, din care 
19,4% sunt şomeri pe termen lung;
întrucât şomajul în rândul tinerilor se ridică 
la 20,4%, ajungând până la 40 % în unele 
state membre;

Or. pt

Amendamentul 18
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul A (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât şomajul în lume afectează în 
prezent 23,1 milioane de oameni; întrucât 
şomajul în rândul tinerilor se ridică la 
20,4 %, iar şomajul pe termen lung este în 
continuă creştere;

A. întrucât şomajul în UE-27 afectează în 
prezent 23,1 milioane de oameni, potrivit 
unor cifre EUROSTAT recente; întrucât 
şomajul în rândul tinerilor se ridică la 
20,4 %, iar şomajul pe termen lung este în 
continuă creştere;

Or. en

Amendamentul 19
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Aa. întrucât, din cauza crizei economice,
IMM-urile au pierdut peste 3,5 milioane 
de locuri de muncă, IMM-urile fiind unul 
dintre principalii factori de creştere 
economică, de creare de locuri de muncă 
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şi de promovare a coeziunii;

Or. lt

Amendamentul 20
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ab. întrucât IMM-urile vor juca un rol 
important în atingerea unei rate de 75 % 
de ocupare a forţei de muncă, până în 
2020, şi a obiectivului de ocupare deplină 
a forţei de muncă;

Or. lt

Amendamentul 21
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât recesiunea economică din 
2008 a afectat atât cererea, cât şi oferta de 
competenţe în domeniul ocupării forţei de 
muncă, sporind astfel în mod semnificativ 
incertitudinea cu privire la perspectivele 
de angajare şi promovând necesitatea ca 
persoanele să fie mai bine informate cu 
privire la perspectivele de angajare de pe 
piaţa forţei de muncă;

Or. en
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Amendamentul 22
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât promovarea unei economii 
sociale, eficiente din punct de vedere al 
resurselor, ecologice şi competitive 
reprezintă unul dintre obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 23
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât măsurile de austeritate 
aplicate într-o serie de state membre au 
coincis cu creşteri semnificative ale 
şomajului şi sunt în parte responsabile 
pentru aceasta;

Or. en

Amendamentul 24
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât se aşteaptă ca sectorul 
serviciilor, cum ar fi cel al vânzărilor, al 
securităţii, al serviciilor de curăţenie, al 

C. întrucât se aşteaptă ca sectorul 
serviciilor, caracterizat adesea de locuri 
de muncă de joasă calitate şi foarte 
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serviciilor de catering şi al serviciilor de 
îngrijire, să fie şi pe viitor cel care creează 
cele mai multe locuri de muncă începând 
de acum şi până în 2020, acest sector 
putând fi domeniul cu cea mai rapidă 
dezvoltare;

feminizate, să fie şi pe viitor cel care 
creează cele mai multe locuri de muncă 
începând de acum şi până în 2020, acest 
sector putând fi domeniul cu cea mai 
rapidă dezvoltare; întrucât munca în 
sectorul serviciilor se caracterizează prin 
cifre de afaceri mari în ceea ce priveşte 
locurile de muncă şi personalul; întrucât 
acest sector trebuie să asigure condiţii 
mai bune de lucru, astfel încât atât 
lucrătorii, cât şi angajatorii, să poată 
profita de crearea suplimentară de locuri 
de muncă şi de menţinerea acestora;

Or. en

Amendamentul 25
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât se aşteaptă ca sectorul 
serviciilor, cum ar fi cel al vânzărilor, al 
securităţii, al serviciilor de curăţenie, al 
serviciilor de catering şi al serviciilor de 
îngrijire, să fie şi pe viitor cel care creează 
cele mai multe locuri de muncă începând 
de acum şi până în 2020, acest sector 
putând fi domeniul cu cea mai rapidă 
dezvoltare;

C. întrucât se aşteaptă ca sectorul 
serviciilor, cum ar fi cel al vânzărilor, al 
securităţii, al serviciilor de curăţenie, al 
serviciilor de catering, al serviciilor de 
îngrijire şi al serviciilor de personal, să fie 
şi pe viitor cel care creează mai multe 
locuri de muncă începând de acum şi până 
în 2020, acest sector putând fi domeniul cu 
cea mai rapidă dezvoltare;

Or. de

Amendamentul 26
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât se aşteaptă ca întreprinderile 
şi alte servicii, inclusiv cele bancare şi de 
finanţare, să vizeze o creştere mai lentă a 
locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 27
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât sectorul agroalimentar îşi 
recapătă importanţa globală care necesită 
competenţe diverse şi la un nivel mai 
ridicat, însă reduce considerabil locurile 
de muncă necalificate;

Or. en

Amendamentul 28
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cb. întrucât realizarea unei creşteri 
durabile şi trecerea la o economie cu 
emisii reduse de carbon, protecţia 
mediului şi dezvoltarea de noi tehnologii 
ecologice vor necesita punerea la 
dispoziţie de competenţe adecvate;

Or. en
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Amendamentul 29
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât evoluţia modelelor de ocupare
din cadrul sectoarelor influenţează firesc 
modelele de ocupare pentru profesiile şi 
nivelurile de calificare necesare;

D. întrucât schimbările tehnologice şi 
noile modele de organizare a muncii din 
cadrul sectoarelor influenţează firesc 
modelele de ocupare în ceea ce priveşte 
necesităţile referitoare la calificări pentru 
profesiile şi nivelurile de calificare
necesare;

Or. en

Amendamentul 30
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Da. întrucât rata extrem de ridicată a 
şomajului reprezintă o pierdere 
inacceptabilă de capital uman, care este 
cel mai important bun al Europei;

Or. en

Amendamentul 31
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Da. întrucât economiile solicită din ce în 
ce mai mult competenţe creative, 
interactive, de comunicare şi de 
soluţionare a problemelor la locul de 
muncă, în timp ce lucrătorii cu calificări 
slabe sau lucrătorii care desfăşoară 
activităţi de rutină sunt supuşi unui risc 
major de pierdere a locului de muncă;

Or. en

Amendamentul 32
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât lucrătorii fără pregătire 
universitară sunt cel mai în pericol de a-şi 
pierde locul de muncă;

E. întrucât lucrătorii fără pregătire 
universitară sunt cel mai în pericol de a-şi 
pierde locul de muncă, dacă nu sunt 
implicaţi într-o strategie de formare 
continuă, de recalificare profesională şi 
tehnică, care să le permită să se adapteze 
cerinţelor pieţei;

Or. it

Amendamentul 33
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât lucrătorii fără pregătire 
universitară sunt cel mai în pericol de a-şi 
pierde locul de muncă;

E. întrucât lucrătorii din grupuri 
vulnerabile (cum ar fi cei cu calificări 
slabe, cei tineri şi cei în vârstă, persoanele 
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cu dizabilităţi, precum şi lucrătorii 
proveniţi din minorităţi şi familii de 
migranţi) sunt cel mai în pericol de a-şi 
pierde locul de muncă şi de a întâmpina 
dificultăţi majore în găsirea unui loc de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 34
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât lucrătorii fără pregătire 
universitară sunt cel mai în pericol de a-şi 
pierde locul de muncă;

E. întrucât lucrătorii fără pregătire 
universitară sunt cel mai în pericol de a-şi 
pierde locul de muncă şi, în orice caz, 
aceste locuri de muncă sunt în mare parte 
temporare şi precare;

Or. es

Amendamentul 35
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât lucrătorii fără pregătire 
universitară sunt cel mai în pericol de a-şi
pierde locul de muncă;

E. întrucât lucrătorii fără pregătire 
universitară sunt cel mai în pericol de a-şi 
pierde locul de muncă şi, în acelaşi timp, 
numeroşi tineri aleg să petreacă mai mult 
timp în educaţie şi formare, ca urmare a 
recesiunii;

Or. en
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Amendamentul 36
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât lucrătorii fără pregătire 
universitară sunt cel mai în pericol de a-şi 
pierde locul de muncă,

E. întrucât lucrătorii fără pregătire 
universitară şi cei care prezintă dizabilităţi
sunt cel mai în pericol de a-şi pierde locul 
de muncă,

Or. hu

Amendamentul 37
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât lucrătorii fără pregătire 
universitară sunt cel mai în pericol de a-şi 
pierde locul de muncă;

E. întrucât lucrătorii cu un nivel scăzut de
pregătire şi competenţe sunt cel mai în 
pericol de a-şi pierde locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 38
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ea. întrucât sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă şi persoanele sărace care 
lucrează sunt în creştere ca urmare a
deteriorării condiţiilor de muncă şi a 
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salariilor mici;

Or. en

Amendamentul 39
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât sustenabilitatea pe termen lung 
a formării profesionale şi a educaţiei 
superioare depinde de diverşi factori, cum 
ar fi situaţia finanţelor publice şi
percepţiile individuale;

F. întrucât eficacitatea pe termen lung a 
formării profesionale şi a educaţiei 
superioare depinde de diverşi factori, cum 
ar fi garantarea unei calităţi ridicate a 
educaţiei, şanse egale şi accesul pentru 
toţi, investiţiile publice susţinute, precum 
şi o mai bună formulare a necesităţilor
individuale şi ale pieţei forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 40
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât sustenabilitatea pe termen lung a 
formării profesionale şi a educaţiei 
superioare depinde de diverşi factori, cum 
ar fi situaţia finanţelor publice şi 
percepţiile individuale,

F. întrucât sustenabilitatea pe termen lung a 
formării profesionale şi a educaţiei 
superioare depinde de diverşi factori, cum 
ar fi situaţia finanţelor publice şi 
percepţiile individuale, sau un mediu 
educaţional şi de formare profesională 
accesibil din punct de vedere fizic şi 
informaţional-comunicativ,

Or. hu
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Amendamentul 41
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât sustenabilitatea pe termen lung a 
formării profesionale şi a educaţiei 
superioare depinde de diverşi factori, cum 
ar fi situaţia finanţelor publice şi
percepţiile individuale;

F. întrucât sustenabilitatea pe termen lung a 
formării profesionale şi a educaţiei 
superioare depinde de diverşi factori, cum 
ar fi situaţia finanţelor publice, percepţiile 
individuale şi disponibilitatea serviciilor 
de îngrijire, îndeosebi îngrijirea copiilor şi 
a persoanelor dependente;

Or. en

Amendamentul 42
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât sustenabilitatea pe termen lung a 
formării profesionale şi a educaţiei 
superioare depinde de diverşi factori, cum 
ar fi situaţia finanţelor publice şi 
percepţiile individuale;

F. întrucât sustenabilitatea pe termen lung a 
formării profesionale şi a educaţiei 
superioare depinde de diverşi factori, cum 
ar fi situaţia finanţelor publice şi 
gestionarea lor eficientă, precum şi 
percepţiile individuale;

Or. en

Amendamentul 43
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluţie
Considerentul Fa (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Fa. întrucât UE s-a angajat să 
îmbunătăţească nivelul educaţiei până în 
2010, reducând până la 10 % sau mai 
puţin rata abandonului şcolar şi crescând 
frecventarea studiilor superioare la cel 
puţin 40 %;

Or. lt

Amendamentul 44
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Fa. întrucât cererea şi oferta pentru 
învăţarea pe tot parcursul vieţii va trebui 
să crească pentru a încuraja necesităţile 
de calificări în schimbare şi întrucât 
sustenabilitatea pe termen lung a formării 
profesionale şi sistemele de învăţământ 
superior depind de existenţa unei 
furnizări mai flexibile de către furnizori 
de formare şi educaţie receptivi şi de o 
calitate corespunzătoare, de 
disponibilitatea profesorilor şi a 
formatorilor calificaţi, de investiţii publice 
susţinute şi contribuţii private crescute, 
precum şi de o mai bună formulare a 
necesităţilor individuale şi ale pieţei forţei 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 45
Elisabeth Schroedter
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Propunere de rezoluţie
Considerentul G

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât se preconizează că numărul de 
locuri de muncă care necesită calificări 
înalte va creşte;

G. întrucât se preconizează că numărul de 
locuri de muncă care necesită calificări 
înalte va creşte, iar calificările
suplimentare durabile şi noi vor fi 
necesare pentru toate segmentele de 
calificare;

Or. en

Amendamentul 46
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul G

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât se preconizează că numărul de 
locuri de muncă care necesită calificări 
înalte va creşte;

G. întrucât se preconizează că numărul de 
locuri de muncă care necesită calificări 
înalte va creşte, iar 50 % dintre locurile de 
muncă în 2020 vor necesita în continuare 
competenţe profesionale intermediare;

Or. en

Amendamentul 47
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Considerentul G

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât se preconizează că numărul de 
locuri de muncă care necesită calificări 
înalte va creşte;

G. întrucât se preconizează că numărul de 
locuri de muncă care necesită calificări 
înalte va creşte în termeni tehnici şi 
ştiinţifici;
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Or. it

Amendamentul 48
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât migraţia, atât în interiorul UE, 
cât şi în afara ei, va influenţa tot mai mult 
dimensiunea şi componenţa viitoare a 
populaţiei active în statele membre şi are 
implicaţii importante asupra cererii şi 
ofertei de calificări;

H. întrucât migraţia, atât în interiorul UE, 
cât şi în afara ei, va influenţa tot mai mult 
dimensiunea şi componenţa viitoare a 
populaţiei active în statele membre şi are 
implicaţii importante asupra cererii şi 
ofertei de calificări, îndeosebi în acele 
state membre în care populaţia 
înregistrează o scădere rapidă şi în care
este dificil de gestionat şi de controlat
„migraţia valorilor” şi dispariţia 
specialiştilor;

Or. lt

Amendamentul 49
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât migraţia, atât în interiorul UE, 
cât şi în afara ei, va influenţa tot mai mult
dimensiunea şi componenţa viitoare a 
populaţiei active în statele membre şi are 
implicaţii importante asupra cererii şi 
ofertei de calificări,

H. întrucât migraţia, atât în interiorul UE, 
cât şi în afara ei, va influenţa dimensiunea 
şi componenţa viitoare a populaţiei active 
în statele membre şi are implicaţii 
importante asupra cererii şi ofertei de 
calificări; întrucât competenţele şi 
aptitudinile angajaţilor provenind din 
familii de migranţi şi ale lucrătorilor 
migranţi fie nu sunt recunoscute 
suficient, fie nu sunt utilizate în întregime 
la locul de muncă, în peste jumătate din 
cazuri, sarcinile executate de aceştia fiind 
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în mod frecvent inferioare competenţelor 
pe care le deţin;

Or. de

Amendamentul 50
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât migraţia, atât în interiorul UE, 
cât şi în afara ei, va influenţa tot mai mult 
dimensiunea şi componenţa viitoare a 
populaţiei active în statele membre şi are
implicaţii importante asupra cererii şi 
ofertei de calificări;

H. întrucât migraţia, atât în interiorul UE, 
cât şi în afara ei, va influenţa tot mai mult 
dimensiunea şi componenţa viitoare a 
populaţiei active în statele membre şi 
întrucât, prin urmare, politicile de 
integrare care favorizează accesul la 
educaţie, formare şi ocuparea forţei de 
muncă de către populaţia imigrantă au
implicaţii importante asupra cererii şi 
ofertei de calificări, precum şi asupra 
creşterii ocupării forţei de muncă în 
cadrul UE;

Or. es

Amendamentul 51
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât migraţia, atât în interiorul UE, 
cât şi în afara ei, va influenţa tot mai mult 
dimensiunea şi componenţa viitoare a 
populaţiei active în statele membre şi are 
implicaţii importante asupra cererii şi 
ofertei de calificări;

H. întrucât tendinţele demografice din UE, 
mobilitatea şi migraţia, în interiorul UE şi 
în ţările vecine, vor influenţa tot mai mult 
dimensiunea şi componenţa viitoare a 
populaţiei active în statele membre şi are 
implicaţii importante asupra cererii şi 
ofertei de calificări;
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Or. en

Amendamentul 52
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât migraţia, atât în interiorul UE, 
cât şi în afara ei, va influenţa tot mai mult 
dimensiunea şi componenţa viitoare a 
populaţiei active în statele membre şi are 
implicaţii importante asupra cererii şi 
ofertei de calificări;

H. întrucât fenomenele migratorii vor
influenţa tot mai mult dimensiunea şi 
componenţa viitoare a populaţiei active în 
statele membre, determinând o concurenţă 
puternică între grupurile de lucrători mai 
puţin calificaţi, cu implicaţii critice asupra
dinamicii cererii şi ofertei de calificări pe 
piaţa internă;

Or. it

Amendamentul 53
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât migraţia, atât în interiorul UE, 
cât şi în afara ei, va influenţa tot mai mult 
dimensiunea şi componenţa viitoare a 
populaţiei active în statele membre şi are 
implicaţii importante asupra cererii şi 
ofertei de calificări;

H. întrucât migraţia, atât în interiorul UE, 
cât şi în afara ei, va influenţa tot mai mult, 
în diferite moduri, dimensiunea şi 
componenţa viitoare a populaţiei active în 
statele membre şi are implicaţii importante 
asupra cererii şi ofertei de calificări;

Or. en

Amendamentul 54
Rovana Plumb
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Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ha. întrucât lucrătorii mobili şi migranţi 
continuă să fie discriminaţi şi sunt adesea 
exploataţi ca urmare a lipsei de 
cunoaştere a drepturilor lor de muncă şi a 
celor sociale, a lipsei lor de implicare în 
asociaţiile lucrătorilor şi a lipsei de 
politici eficace de integrare;

Or. en

Amendamentul 55
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul I

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât o economie durabilă are 
potenţialul de a spori numărul de locuri de 
muncă decente şi de a contribui la 
relansarea economiei europene;

I. întrucât o economie inovatoare şi 
dinamică are potenţialul de a spori 
numărul de locuri de muncă decente şi de a 
contribui la relansarea economiei 
europene;

Or. en

Amendamentul 56
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul I

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât o economie durabilă are 
potenţialul de a spori numărul de locuri de 
muncă decente şi de a contribui la 

I. întrucât o economie durabilă are 
potenţialul de a spori numărul de locuri de 
muncă decente şi de a contribui la 
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relansarea economiei europene; relansarea economiilor din cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 57
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul I

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât o economie durabilă are 
potenţialul de a spori numărul de locuri de 
muncă decente şi de a contribui la 
relansarea economiei europene;

I. întrucât o creştere economică durabilă 
are potenţialul de a spori numărul de locuri 
de muncă decente şi de a contribui la 
relansarea economiei europene;

Or. en

Amendamentul 58
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ia. întrucât măsurile de austeritate au un 
impact negativ asupra investiţiilor 
publice, limitând potenţialul pentru 
crearea de locuri de muncă în statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 59
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Considerentul J
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

J. întrucât UE investeşte încă în cercetare 
şi educaţie mai puţin decât partenerii şi 
concurenţii săi economici mondiali; 
întrucât sunt necesare investiţii majore în 
economia know-how-ului, Provocările cu 
care se confruntă politicile de ocupare a 
forţei de muncă;

J. întrucât UE investeşte încă mai puţin 
decât partenerii şi concurenţii săi 
economici mondiali în cercetare, inovare 
şi educaţie, care sunt pietrele de temelie 
pentru creşterea şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai; întrucât sunt necesare 
investiţii majore în economia know-how-
ului, Provocările cu care se confruntă 
politicile de ocupare a forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 60
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Considerentul J

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

J. întrucât UE investeşte încă în cercetare şi 
educaţie mai puţin decât partenerii şi 
concurenţii săi economici mondiali; 
întrucât sunt necesare investiţii majore în 
economia know-how-ului;

întrucât UE investeşte încă în cercetare şi 
educaţie mai puţin decât partenerii şi 
concurenţii săi economici mondiali; 
întrucât sunt necesare investiţii majore în 
economia know-how-ului, în formarea 
tehnică şi în recalificarea formării 
profesionale;

Or. it

Amendamentul 61
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ja. întrucât în comunicarea „Noi 
competenţe pentru noi locuri de muncă”, 
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Comisia Europeană a pierdut ocazia de a 
aborda chestiunea potenţialului unei noi 
economii durabile şi necesitatea specifică 
de a dezvolta competenţe ecologice pentru 
a le permite lucrătorilor să profite de acest 
potenţial; întrucât Parlamentul European 
şi Consiliul European au subliniat în 
repetate rânduri oportunităţile unei 
tranziţii către o economie mai durabilă 
pentru ocuparea forţei de muncă în 
Europa; întrucât studiul recent realizat de 
CEDEFOP oferă dovezi ample cu privire 
la importanţa şi necesitatea de noi 
competenţe pentru locuri de muncă 
ecologice pe viitoarea piaţă europeană a 
ocupării forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 62
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul Jb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Jb. întrucât există în continuare diferenţe
între femei şi bărbaţi pe pieţele muncii din 
UE, inclusiv diferenţe de remunerare, 
diferenţe între ratele muncii cu jumătate 
de normă comparativ cu ratele de normă 
întreagă, decalajul în ceea ce priveşte 
efectul statutului de părinte asupra ratelor 
ocupării forţei de muncă, diferenţe de 
pensie între femei şi bărbaţi; întrucât 
rolurile femeilor şi bărbaţilor şi 
segregarea pieţei forţei de muncă 
reprezintă un obstacol major în calea 
funcţionării pieţei forţei de muncă a UE; 
întrucât o economie durabilă nouă va 
prinde contur într-o societate în curs de 
îmbătrânire, cu o forţă de muncă în 
scădere, ceea ce face necesară atragerea 
mai multor femei care să efectueze o 
muncă plătită prin adaptarea organizării 
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muncii şi pregătirea angajatorilor din 
toate sectoarele pentru a asigura o forţă 
de muncă mai diversă;

Or. en

Amendamentul 63
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul Jc (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Jc. întrucât dezvoltarea orientată şi 
adaptată a competenţelor este esenţială 
pentru a ajuta persoanele să dobândească 
competenţe, astfel încât să poată profita 
de pe urma tranziţiei spre o economie mai 
durabilă; întrucât există argumente 
economice convingătoare pentru 
dezvoltarea de competenţe, integrarea pe 
piaţa forţei de muncă şi incluziunea 
socială; întrucât reducerea investiţiilor în 
dezvoltarea de competenţe va crea un 
impact negativ pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 64
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul Jd (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Jd. întrucât proliferarea de contracte de 
muncă atipice în majoritatea statelor 
membre are tendinţa de a agrava 
segmentarea pieţei forţei de muncă şi de a 
reduce securitatea celor mai vulnerabile 
persoane; întrucât este necesară 
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consolidarea muncii decente şi a calităţii 
ocupării forţei de muncă în momentul 
investirii în noi locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 65
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ja. întrucât diferenţele de gen continuă să 
existe pe pieţele muncii din UE, inclusiv 
diferenţa de remunerare între femei şi 
bărbaţi, diferenţe între munca cu 
jumătate de normă şi munca cu normă 
întreagă, decalajul în ceea ce priveşte 
efectul statutului de părinte asupra ratelor 
ocupării forţei de muncă, diferenţele de 
pensie între femei şi bărbaţi; întrucât 
rolurile femeilor şi bărbaţilor şi 
segregarea pieţei forţei de muncă 
reprezintă un obstacol major în calea 
funcţionării pieţei forţei de muncă a UE;

Or. en

Amendamentul 66
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ja. întrucât studiile recente demonstrează 
că o flexibilitate mai mare duce la 
diminuarea statutului lucrătorilor, care 
sunt din ce în ce mai des angajaţi 
temporar şi nu permanent, cu normă 
redusă şi nu cu normă întreagă, şi care 
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devin, mai ales involuntar, lucrători 
independenţi; întrucât noile cercetări, 
realizate pe baza datelor de la OCDE, 
indică că, cu cât este mai flexibilă 
ocuparea forţei de muncă, cu atât aceasta
este mai instabilă, şi că flexibilitatea 
ocupării forţei de muncă are un impact 
negativ mai mare asupra „capacităţii de 
inserţie profesională” (îmbunătăţirea 
competenţelor şi a nivelului de calificare 
al lucrătorilor);

Or. pt

Amendamentul 67
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluţie
Considerentul Jb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Jb. întrucât creşterea numărului de forme 
atipice de ocupare a forţei de muncă, 
determinată de o flexibilitate mai mare, 
exclude un număr tot mai mare de 
lucrători de la obţinerea de beneficii 
sociale, deoarece eligibilitatea în vederea 
obţinerii lor depinde de statutul 
profesional al lucrătorului; întrucât, în 
acest fel, o flexibilitate mai mare pune 
totodată în pericol finanţarea durabilă a 
sistemelor de asigurare socială;

Or. pt

Amendamentul 68
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluţie
Considerentul Jc (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Jc. întrucât mai multe studii privind 
condiţiile de muncă, realizate de Fundaţia 
de la Dublin, arată că flexibilitatea 
organizării timpului de muncă este 
asociată cu creşterea numărului de orare 
de muncă neregulate şi imprevizibile, ceea 
ce cauzează problemele clasice 
permanente de sănătate la locul de 
muncă, împreună cu alte probleme legate 
de creşterea „stresului” la locul de 
muncă, ca urmare a noilor forme de 
organizare a muncii pentru a face faţă 
fluctuaţiilor de scurtă durată ale pieţei; 
întrucât studiile recente indică, de 
asemenea, că în Europa, de cele mai 
multe ori, flexibilitatea organizării 
timpului de muncă nu le permite 
lucrătorilor o mai bună conciliere a vieţii 
familiale cu viaţa profesională;

Or. pt

Amendamentul 69
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Considerentul J d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Jd. întrucât femeile sunt dezavantajate pe 
piaţa muncii, ele fiind reprezentate în mod 
disproporţionat în ceea ce priveşte munca
cu timp parţial şi în noile forme de 
organizare a muncii, de multe ori în 
condiţii instabile, acestea confruntându-
se cu obstacole în ceea ce priveşte accesul 
deplin la drepturi sociale, la protecţie 
socială şi beneficii sociale;

Or. pt
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Amendamentul 70
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Considerentul J e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Je. întrucât ratele ridicate ale şomajului şi 
segmentarea pieţei muncii ar trebui să fie 
depăşite prin acordarea de drepturi egale 
tuturor lucrătorilor, eliminarea 
progresivă a tuturor formelor de muncă 
instabilă, investirea în crearea de locuri 
de muncă permanente şi în procesul de 
învăţare pe tot parcursul vieţii;

Or. pt

Amendamentul 71
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Considerentul J f (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Jf. întrucât abordarea bazată pe 
flexisecuritate, adoptată de Comisie, va fi 
respinsă pentru că este considerată total 
dezechilibrată, întrucât flexibilitatea nu 
este compensată de o creştere a egalităţii 
în ceea ce priveşte asigurarea socială; 
întrucât Comisia se limitează la 
promovarea dereglementării protejării 
ocupării forţei de muncă şi la contractele
de muncă mai flexibile, fără ca aceasta să 
propună măsuri eficiente de combatere a 
muncii instabile, în acelaşi timp, 
menţinând politicile de reducere a 
securităţii sociale şi a drepturilor 
lucrătorilor şi ale şomerilor (ajutoarele de 
şomaj şi prestaţiile mai puţin „generoase” 
în vederea „activării şomerilor”, un 
„echilibru între drepturi şi obligaţii”, prin 
reducerea drepturilor şi consolidarea 
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obligaţiilor);

Or. pt

Amendamentul 72
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ja. întrucât diferenţele de gen continuă să 
existe pe pieţele muncii din UE, inclusiv 
diferenţa de remunerare între femei şi 
bărbaţi, diferenţe între munca cu 
jumătate de normă şi munca cu normă
întreagă, decalajul în ceea ce priveşte 
efectul statutului de părinte asupra ratelor 
ocupării forţei de muncă, diferenţele de 
pensie între femei şi bărbaţi; întrucât 
rolurile femeilor şi bărbaţilor şi 
segregarea pieţei forţei de muncă 
reprezintă un obstacol major în calea 
funcţionării pieţei forţei de muncă a UE;

Or. en

Amendamentul 73
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

-1. regretă faptul că Comunicarea 
Comisiei „Noi competenţe pentru noi 
locuri de muncă” nu îşi îndeplineşte 
promisiunile, ci pur şi simplu încearcă să 
regrupeze soluţii vechi într-un format 
nou; regretă că această comunicare nu 
abordează chestiunea potenţialului de 
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creare de locuri de muncă al economiei 
ecologice, ignoră provocările urgente 
legate de munca precară, şomaj şi sărăcie 
şi că nu se referă la dimensiunea de gen; 
invită Comisia Europeană să depună noi 
eforturi ferme pentru a răspunde în cele 
din urmă la provocările-cheie ale unei 
Europe sociale, cum ar fi abordarea 
inegalităţilor, riscul de excludere şi de 
sărăcie şi o îmbunătăţire reală a 
condiţiilor de muncă şi de trai; subliniază 
faptul că guvernanţa economică trebuie 
să meargă mână în mână cu ocuparea 
forţei de muncă şi politici sociale solide, 
stabilind standarde minime pentru 
lucrătorii din UE;

Or. en

Amendamentul 74
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. reaminteşte că, în cadrul Strategiei 
Europa 2020, statele membre au convenit 
asupra unui obiectiv de 75 % pentru 
ocuparea forţei de muncă pentru grupa de 
vârstă 20-64 de ani, până în 2020; invită 
toate părţile interesate să îşi intensifice 
eforturile pentru ca Strategia Europa 2020 
să fie încununată de succes;

1. reaminteşte că, în cadrul Strategiei 
Europa 2020, statele membre au convenit 
asupra unui obiectiv de 75 % pentru 
ocuparea forţei de muncă pentru grupa de 
vârstă 20-64 de ani, până în 2020, şi sunt 
invitate să abordeze obstacolele în calea 
participării femeilor la piaţa forţei de 
muncă la momentul punerii în aplicare a 
strategiei[1]; invită toate părţile interesate 
să pună în aplicare prioritatea privind 
incluziunea a Strategiei Europa 2020 şi 
liniile directoare 7-10, implicând părţile 
interesate ale societăţii civile în 
elaborarea, livrarea, monitorizarea şi 
evaluarea programelor naţionale de 
reformă; subliniază că majoritatea 
programelor naţionale de reformă nu 
reuşesc să îndeplinească obiectivul de 
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ocupare a forţei de muncă şi sărăcie;
[1] A se vedea punctul 5 al Concluziilor 
Consiliului privind Pactul european 
pentru egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi (2011-2020);

Or. en

Amendamentul 75
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. reaminteşte că, în cadrul Strategiei 
Europa 2020, statele membre au convenit 
asupra unui obiectiv de 75% pentru 
ocuparea forţei de muncă pentru grupa de 
vârstă 20-64 de ani, până în 2020; invită 
toate părţile interesate să îşi intensifice 
eforturile pentru ca Strategia Europa 2020 
să fie încununată de succes;

1. reaminteşte că, în cadrul Strategiei 
Europa 2020, statele membre au convenit 
asupra unui obiectiv de 75% pentru 
ocuparea forţei de muncă pentru grupa de 
vârstă 20-64 de ani, până în 2020, obiectiv 
strâns legat de apărarea modelului social, 
de dezvoltarea economică, de 
sustenabilitatea sistemelor de asigurare 
socială şi a finanţelor publice din Europa; 
invită toate părţile interesate să îşi 
intensifice eforturile pentru ca Strategia 
Europa 2020 să fie încununată de succes;

Or. el

Amendamentul 76
Georges Bach

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. reaminteşte că, în cadrul Strategiei 
Europa 2020, statele membre au convenit 

1. reaminteşte că, în cadrul Strategiei 
Europa 2020, statele membre au convenit 
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asupra unui obiectiv de 75 % pentru 
ocuparea forţei de muncă pentru grupa de 
vârstă 20-64 de ani, până în 2020; invită 
toate părţile interesate să îşi intensifice 
eforturile pentru ca Strategia Europa 2020 
să fie încununată de succes;

asupra unui obiectiv de 75 % pentru 
ocuparea forţei de muncă pentru grupa de 
vârstă 20-64 de ani, până în 2020; 
reaminteşte că unul dintre cele cinci 
obiective principale ale Strategiei 
Europa 2020 este de a reduce abandonul 
şcolar prematur la 10 %; subliniază că o 
reducere drastică a ratei şomajului în 
rândul tinerilor este o condiţie prealabilă 
pentru a atinge obiectivul ocupării forţei 
de muncă; invită toate părţile interesate să 
îşi intensifice eforturile pentru ca Strategia 
Europa 2020 să fie încununată de succes;

Or. en

Amendamentul 77
Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. reaminteşte că, în cadrul Strategiei 
Europa 2020, statele membre au convenit 
asupra unui obiectiv de 75% pentru 
ocuparea forţei de muncă pentru grupa de 
vârstă 20-64 de ani, până în 2020; invită 
toate părţile interesate să îşi intensifice 
eforturile pentru ca Strategia Europa 2020 
să fie încununată de succes;

1. reaminteşte că, în cadrul Strategiei 
Europa 2020, statele membre au convenit 
asupra unui obiectiv de 75 % pentru 
ocuparea forţei de muncă pentru grupa de 
vârstă 20-64 de ani, până în 2020; invită 
toate părţile interesate să îşi intensifice 
eforturile pentru ca Strategia Europa 2020 
să fie încununată de succes; cu toate 
acestea, solicită statelor membre să se 
asigure că aceste locuri de muncă se 
desfăşoară în condiţii decente şi de 
calitate;

Or. fr

Amendamentul 78
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. regretă faptul că Comisia a ignorat 
concluziile Parlamentului European şi ale 
Consiliului European cu privire la 
potenţialul unei noi economii durabile, 
precum şi analiza CEDEFOP privind 
necesitatea de noi competenţe pentru 
locuri de muncă ecologice în viitor; invită 
Comisia să remedieze această deficienţă 
prin prezentarea unei abordări mai 
integrate a noilor competenţe ecologice în 
comunicarea planificată privind locurile 
de muncă în noua economie durabilă; 
invită Comisia Europeană să se asigure 
că experţii de mediu din cadrul Comisiei 
sunt pe deplin implicaţi în acest proces;

Or. en

Amendamentul 79
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. reaminteşte existenţa unor obstacole 
importante, care împiedică punerea în 
aplicare a politicii în materie de ocupare a 
forţei de muncă; consideră că aceste 
dificultăţi, care includ, printre altele, 
niveluri insuficiente de competenţe ale 
multor lucrători în prezent, clasamente 
scăzute în nivelul de educaţie în anumite 
ţări europene faţă de ratele internaţionale
şi răspândirea ocupării forţei de muncă în 
condiţii precare, care nu oferă stimulente 
pentru dezvoltarea de competenţe, trebuie 
să fie combătute în mod eficace;

Or. en
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Amendamentul 80
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. subliniază importanţa reformelor care 
conduc la pieţe mai flexibile ale forţei de 
muncă în vederea favorizării unei 
competitivităţi crescute, a creşterii 
productivităţii, a creării de noi locuri de 
muncă şi a combaterii şomajului 
structural;

Or. en

Amendamentul 81
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază că rata de ocupare a forţei de 
muncă este strâns legată de performanţa 
economică; recomandă ferm statelor 
membre să urmeze orientările politicilor de 
ocupare a forţei de muncă, precum şi 
orientările mai largi ale politicii 
economice;

2. subliniază că rata de ocupare a forţei de 
muncă este strâns legată de performanţa 
economică, îndeosebi de niveluri ridicate 
de creştere economică; recomandă ferm 
statelor membre să urmeze orientările 
politicilor de ocupare a forţei de muncă, 
precum şi orientările mai largi ale politicii 
economice;

Or. en

Amendamentul 82
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază că rata de ocupare a forţei de 
muncă este strâns legată de performanţa 
economică; recomandă ferm statelor 
membre să urmeze orientările politicilor 
de ocupare a forţei de muncă, precum şi
orientările mai largi ale politicii 
economice;

2. subliniază că rata de ocupare a forţei de 
muncă este strâns legată de performanţa 
economică; recomandă ferm statelor 
membre să alinieze orientările mai largi ale 
politicii economice la orientările
politicilor de ocupare a forţei de muncă;

Or. it

Amendamentul 83
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază că rata de ocupare a forţei de 
muncă este strâns legată de performanţa 
economică; recomandă ferm statelor 
membre să urmeze orientările politicilor de 
ocupare a forţei de muncă, precum şi
orientările mai largi ale politicii 
economice;

2. subliniază că rata de ocupare a forţei de 
muncă şi performanţa economică se susţin 
reciproc; recomandă ferm statelor membre 
să urmeze orientările politicilor de ocupare 
a forţei de muncă împreună cu orientările 
mai largi ale politicii economice în vederea 
promovării creării de locuri de muncă de 
calitate;

Or. en

Amendamentul 84
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază că rata de ocupare a forţei de 2. subliniază că rata de ocupare a forţei de 
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muncă este strâns legată de performanţa 
economică; recomandă ferm statelor 
membre să urmeze orientările politicilor de 
ocupare a forţei de muncă, precum şi 
orientările mai largi ale politicii 
economice;

muncă este strâns legată de performanţa 
economică; recomandă ferm statelor 
membre să urmeze orientările integrate 
UE 2020 care au ca obiectiv coordonarea 
politicilor europene de ocupare a forţei de 
muncă, precum şi orientările mai largi ale 
politicii economice şi prin concentrarea 
asupra calităţii ocupării forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 85
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază că rata de ocupare a forţei de 
muncă este strâns legată de performanţa 
economică; recomandă ferm statelor 
membre să urmeze orientările politicilor de 
ocupare a forţei de muncă, precum şi
orientările mai largi ale politicii 
economice;

2. subliniază că rata de ocupare a forţei de 
muncă este strâns legată de performanţa 
economică; recomandă ferm statelor 
membre să urmeze orientările politicilor de 
ocupare a forţei de muncă, armonizându-le 
cu orientările mai largi ale politicii 
economice;

Or. fr

Amendamentul 86
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. subliniază faptul că statele membre 
sunt în continuare responsabile pentru 
elementele-cheie ale politicii sociale 
precum impozitele, programele de 
protecţie socială, unele reglementări în 
materie de ocupare a forţei de muncă, 



AM\869131RO.doc 43/183 PE467.007v01-00

RO

asistenţa medicală şi educaţia; consideră 
că este esenţial ca politicile sociale să 
răspundă circumstanţelor naţionale, 
regionale şi locale şi, în special, 
condiţiilor din statele membre 
individuale;

Or. en

Amendamentul 87
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. solicită o mai bună coordonare a 
politicilor economice ale statelor membre 
pentru a evita concurenţa neloială şi 
denaturarea pieţei; îndeamnă statele 
membre să respecte normele privind 
disciplina bugetară pentru a reduce riscul 
de a ajunge la un deficit excesiv şi solicită 
Comisiei să exercite o supraveghere 
bugetară eficientă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 88
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. solicită o mai bună coordonare a 
politicilor economice ale statelor membre 
pentru a evita concurenţa neloială şi 
denaturarea pieţei; îndeamnă statele 
membre să respecte normele privind 
disciplina bugetară pentru a reduce riscul 

eliminat
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de a ajunge la un deficit excesiv şi solicită 
Comisiei să exercite o supraveghere 
bugetară eficientă;

Or. en

Amendamentul 89
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Birgit Sippel

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. solicită o mai bună coordonare a 
politicilor economice ale statelor membre 
pentru a evita concurenţa neloială şi 
denaturarea pieţei; îndeamnă statele 
membre să respecte normele privind 
disciplina bugetară pentru a reduce riscul 
de a ajunge la un deficit excesiv şi solicită 
Comisiei să exercite o supraveghere 
bugetară eficientă;

3. solicită o mai bună coordonare a 
politicilor economice ale statelor membre 
pentru a evita concurenţa neloială şi 
denaturarea pieţei; îndeamnă statele 
membre să respecte normele privind 
disciplina bugetară pentru a reduce riscul 
de a ajunge la un deficit excesiv şi solicită 
Comisiei să exercite o supraveghere 
bugetară eficientă, fără ca disciplina 
bugetară să conducă la desfiinţarea 
unilaterală a drepturilor sociale; 
subliniază că măsurile de realizare de 
economii, cum ar fi politica activă în 
domeniul pieţei forţei de muncă,
reducerea numărului de locuri de muncă, 
şi reducerile de finanţare din sistemul de 
învăţământ, ar putea afecta în primul
rând tinerii; subliniază, de altfel, că o 
politică de austeritate unilaterală nu este 
indicată pentru a contracara deficitul de 
forţă de muncă specializată şi pentru a 
asigura performanţa economică;

Or. de

Amendamentul 90
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 3
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. solicită o mai bună coordonare a 
politicilor economice ale statelor membre 
pentru a evita concurenţa neloială şi 
denaturarea pieţei; îndeamnă statele 
membre să respecte normele privind 
disciplina bugetară pentru a reduce riscul 
de a ajunge la un deficit excesiv şi solicită 
Comisiei să exercite o supraveghere 
bugetară eficientă;

3. solicită o mai bună coordonare şi 
promovarea dezvoltării durabile a 
politicilor economice; îndeamnă statele 
membre şi UE să răspundă evaluării 
privind impactul social, astfel cum se 
solicită la articolul 9 din TFUE în cadrul 
tuturor domeniilor de politică relevante şi
să ia în considerare costurile sociale ale 
disciplinei bugetare rigide şi ale măsurilor
de austeritate, care riscă să compromită 
investiţiile necesare în dezvoltarea de 
competenţe şi noi locuri de muncă de 
calitate;

Or. en

Amendamentul 91
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. solicită o mai bună coordonare a 
politicilor economice ale statelor membre 
pentru a evita concurenţa neloială şi 
denaturarea pieţei; îndeamnă statele 
membre să respecte normele privind 
disciplina bugetară pentru a reduce riscul 
de a ajunge la un deficit excesiv şi solicită 
Comisiei să exercite o supraveghere 
bugetară eficientă;

3. solicită o mai bună coordonare a 
politicilor economice ale statelor membre 
pentru a stimula creşterea economică şi 
crearea de locuri de muncă şi pentru a
evita concurenţa neloială şi denaturarea 
pieţei, precum şi inegalităţile în creştere 
între femei şi bărbaţi; solicită Comisiei să 
exercite o supraveghere bugetară eficientă, 
permiţând totodată creşteri ale 
investiţiilor publice în conformitate cu 
obiectivele UE de creştere şi de ocupare a 
forţei de muncă şi Strategia 2020 în 
cadrul respectivului program naţional de 
reformă;

Or. en
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Amendamentul 92
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. solicită o mai bună coordonare a 
politicilor economice ale statelor membre 
pentru a evita concurenţa neloială şi 
denaturarea pieţei; îndeamnă statele 
membre să respecte normele privind 
disciplina bugetară pentru a reduce riscul 
de a ajunge la un deficit excesiv şi solicită 
Comisiei să exercite o supraveghere 
bugetară eficientă;

3. solicită o mai bună coordonare a 
politicilor economice ale statelor membre, 
luând în considerare inegalităţile din 
cadrul Europei cu privire la ratele de
ocupare a forţei de muncă şi ale 
şomajului, pentru a evita concurenţa 
neloială şi denaturarea pieţei; îndeamnă 
statele membre să respecte normele privind 
disciplina bugetară pentru a reduce riscul 
de a ajunge la un deficit excesiv şi solicită 
Comisiei să exercite o supraveghere 
bugetară eficientă;

Or. en

Amendamentul 93
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. solicită o mai bună coordonare a
politicilor economice ale statelor membre 
pentru a evita concurenţa neloială şi 
denaturarea pieţei; îndeamnă statele 
membre să respecte normele privind 
disciplina bugetară pentru a reduce riscul 
de a ajunge la un deficit excesiv şi solicită 
Comisiei să exercite o supraveghere 
bugetară eficientă;

3. solicită o concurenţă eficace pe baza
politicilor economice ale statelor membre; 
îndeamnă statele membre să respecte 
normele privind disciplina bugetară pentru 
a reduce riscul de a ajunge la un deficit 
excesiv şi solicită Comisiei să exercite o 
supraveghere bugetară eficientă;

Or. en
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Amendamentul 94
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. solicită o mai bună coordonare a 
politicilor economice ale statelor membre 
pentru a evita concurenţa neloială şi 
denaturarea pieţei; îndeamnă statele 
membre să respecte normele privind 
disciplina bugetară pentru a reduce riscul 
de a ajunge la un deficit excesiv şi solicită 
Comisiei să exercite o supraveghere 
bugetară eficientă;

3. solicită o mai bună coordonare a 
politicilor economice ale statelor membre 
pentru a evita concurenţa neloială şi 
denaturarea pieţei; îndeamnă statele 
membre să respecte normele privind 
disciplina bugetară pentru a reduce riscul 
de a ajunge la un deficit excesiv;

Or. en

Amendamentul 95
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. sprijină iniţiativa-far a Comisiei din 
cadrul Strategiei Europa 2020 de a asigura 
tranziţia către o economie durabilă;

4. sprijină iniţiativa-far a Comisiei din 
cadrul Strategiei Europa 2020 de a asigura 
tranziţia către o economie durabilă şi 
aşteaptă urgent luarea de măsuri din 
partea Comisiei Europene în materie de 
ocupare a forţei de muncă pentru
promovarea iniţiativei-pilot a unei 
economii mai durabile; subliniază că 
performanţa Comisiei Europene cu 
privire la această iniţiativă-pilot poate fi 
evaluată numai prin luarea în considerare 
a perspectivei de ocupare a forţei de 
muncă;

Or. en
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Amendamentul 96
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. sprijină iniţiativa-far a Comisiei din 
cadrul Strategiei Europa 2020 de a asigura 
tranziţia către o economie durabilă;

4. sprijină iniţiativa-far a Comisiei din 
cadrul Strategiei Europa 2020 de a asigura 
tranziţia către o economie durabilă şi 
subliniază că protecţia mediului şi 
dezvoltarea de noi tehnologii ecologice 
vor necesita o ajustare considerabilă a 
programelor de formare pentru a adapta 
competenţele şi calificările forţei de 
muncă, generând astfel nişe importante 
pentru crearea de locuri de muncă în 
aceste domenii;

Or. es

Amendamentul 97
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. sprijină iniţiativa-far a Comisiei din 
cadrul Strategiei Europa 2020 de a asigura 
tranziţia către o economie durabilă;

4. sprijină iniţiativa-far a Comisiei din 
cadrul Strategiei Europa 2020 ca un cadru 
sugestiv de promovare a concurenţei şi a
ocupării forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 98
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 4
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. sprijină iniţiativa-far a Comisiei din 
cadrul Strategiei Europa 2020 de a asigura 
tranziţia către o economie durabilă;

4. sprijină iniţiativa-far a Comisiei din 
cadrul Strategiei Europa 2020 de a asigura 
tranziţia către o economie durabilă, mai 
inteligentă, mai ecologică şi favorabilă 
incluziunii;

Or. en

Amendamentul 99
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. sprijină iniţiativa-far a Comisiei din
cadrul Strategiei Europa 2020 de a asigura 
tranziţia către o economie durabilă;

4. sprijină iniţiativele-far ale Comisiei din 
cadrul Strategiei Europa 2020 de a asigura 
tranziţia către o economie inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 100
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile 
de producţie presupune adoptarea de 
strategii mai bune în materie de ocupare a 
forţei de muncă, educaţie şi organizare a 
muncii pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza 
pierderea de capital uman şi a crea 

5. reaminteşte că recentele tendinţe 
economice şi de pe piaţa forţei de muncă
presupun adoptarea de strategii mai bune 
în materie de ocupare a forţei de muncă, 
educaţie şi organizare a muncii pentru a
îmbunătăţi condiţiile de muncă şi de trai 
în UE, a crea noi locuri de muncă 
decente, a oferi acces universal la 
învăţarea pe tot parcursul vieţii, calificare 
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posibilităţi noi de locuri de muncă; şi competenţe, la îmbunătăţire sau 
recalificare şi pentru a combate eficient 
discriminarea pe piaţa forţei de muncă; 
subliniază că dezvoltarea orientată şi 
adaptată a competenţelor este esenţială 
pentru a ajuta persoanele să dobândească 
competenţele necesare pentru a profita de
pe urma tranziţiei spre o economie mai 
durabilă; subliniază argumentele
economice pentru dezvoltarea 
competenţelor, integrarea pe piaţa forţei 
de muncă şi incluziunea socială;

Or. en

Amendamentul 101
Ole Christensen

 Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 
de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 
locuri de muncă;

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 
de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 
locuri de muncă; reaminteşte că educaţia 
şi îmbunătăţirea capitalului uman au 
avantaje neeconomice pentru cetăţeni, 
precum îmbunătăţirea sănătăţii şi a 
condiţiilor de trai, creşterea speranţei de
viaţă şi participarea civică mai activă;

Or. da

Amendamentul 102
Antigoni Papadopoulou
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Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 
de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 
locuri de muncă;

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 
de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 
locuri de muncă; subliniază importanţa 
creşterii atractivităţii locurilor de muncă 
şi a carierelor pentru tinerii lucrători; în 
caz contrar, multe industrii se vor 
confrunta cu riscul demografic care le 
pune în pericol viitorul;

Or. en

Amendamentul 103
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 
de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 
locuri de muncă;

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 
de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 
locuri de muncă; subliniază faptul că o 
populaţie activă mai în vârstă şi carierele 
mai lungi pot avea o contribuţie pozitivă 
la redresarea şi creşterea economică 
viitoare; prin urmare, subliniază 
importanţa formării continue, mai ales 
pentru angajaţii mai în vârstă care 
efectuează o muncă grea, fizică şi/sau 
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mentală;

Or. nl

Amendamentul 104
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile 
de producţie presupune adoptarea de 
strategii mai bune în materie de ocupare a 
forţei de muncă, educaţie şi organizare a 
muncii pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 
de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 
locuri de muncă;

5. reaminteşte măsurile de combatere a 
influenţei tendinţelor demografice, a 
migraţiei şi a schimbărilor tehnologice 
pentru o mai bună ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii, 
inclusiv servicii de îngrijire şi măsuri 
pentru a le permite atât femeilor, cât şi 
bărbaţilor să reconcilieze viaţa 
profesională cu viaţa de familie, pentru a 
maximiza competitivitatea economiei 
europene, a minimiza pierderea de capital 
uman şi a crea posibilităţi noi de locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 105
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 
de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 
de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 
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locuri de muncă; locuri de muncă; în acest caz, conceptul 
învăţării pe tot parcursul vieţii pentru 
cetăţenii de toate vârstele reprezintă o 
prioritate;

Or. de

Amendamentul 106
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile 
de producţie presupune adoptarea de 
strategii mai bune în materie de ocupare a 
forţei de muncă, educaţie şi organizare a 
muncii pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 
de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 
locuri de muncă;

5. subliniază că, în contextul crizei 
actuale şi având în vedere viitoarele 
provocări, precum evoluţia demografică şi 
ecologizarea economiei, este necesară
adoptarea de strategii mai bune în materie 
de ocupare a forţei de muncă, educaţie şi 
organizare a muncii pentru a maximiza 
competitivitatea economiei europene, a 
minimiza pierderea de capital uman şi a 
crea posibilităţi noi de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 107
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 
de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii, 
sănătate, dizabilităţi şi stil de viaţă pentru 
a maximiza competitivitatea economiei 
europene, a minimiza pierderea de capital 
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locuri de muncă; uman şi a crea posibilităţi noi de locuri de 
muncă;

Or. hu

Amendamentul 108
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 
de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 
locuri de muncă;

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 
de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 
locuri de muncă; îndeamnă UE să acorde 
prioritate politicii în domeniul ocupării 
forţei de muncă şi dezvoltării de 
competenţe;

Or. lt

Amendamentul 109
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiilor în cadrul UE, a minimiza 
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de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 
locuri de muncă;

pierderea de capital uman şi a crea 
posibilităţi noi de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 110
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 
de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 
locuri de muncă;

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu scăderea forţei de muncă 
şi schimbările din lanţurile de producţie 
presupune adoptarea de strategii mai bune 
în materie de ocupare a forţei de muncă, 
educaţie şi organizare a muncii pentru a 
maximiza competitivitatea economiei 
europene, a minimiza pierderea de capital 
uman, a utiliza mai bine avantajul pe care 
îl prezintă lucrătorii mai în vârstă şi a crea 
posibilităţi noi de locuri de muncă pentru 
lucrători de toate vârstele;

Or. en

Amendamentul 111
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu schimbările din lanţurile de 
producţie presupune adoptarea de strategii 
mai bune în materie de ocupare a forţei de 
muncă, educaţie şi organizare a muncii 
pentru a maximiza competitivitatea 
economiei europene, a minimiza pierderea 

5. reaminteşte că asocierea evoluţiei 
demografice cu scăderea forţei de muncă 
şi schimbările din lanţurile de producţie 
presupune adoptarea de strategii mai bune 
în materie de ocupare a forţei de muncă, 
educaţie şi organizare a muncii pentru a 
maximiza competitivitatea economiei 
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de capital uman şi a crea posibilităţi noi de 
locuri de muncă;

europene, a minimiza pierderea de capital 
uman, a utiliza mai bine avantajul pe care 
îl prezintă lucrătorii mai în vârstă şi a crea 
posibilităţi noi de locuri de muncă pentru 
lucrători de toate vârstele;

Or. en

Amendamentul 112
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. subliniază că lucrătorii migranţi, deşi 
contribuie puternic la productivitatea 
noastră şi la creşterea economică, sunt 
deosebit de vulnerabili şi necesită o 
atenţie specială în ceea ce priveşte 
condiţiile decente de muncă şi de trai, 
precum şi accesul la servicii sociale şi de 
sănătate, educaţie şi formare; salută, în 
acest sens, acţiunea-cheie nr. 7 de pe 
Agendă, care anunţă lansarea unei noi 
Agende pentru integrarea resortisanţilor 
din ţări terţe, care vizează, printre altele, 
canalizarea priorităţilor de integrare ale
statelor membre în toate domeniile 
politice relevante;

Or. en

Amendamentul 113
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. subliniază necesitatea abordării 
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creşterii economice „inteligente”, prin 
creşterea investiţiilor în educaţie şi 
formare, permiţând Europei să devină un 
centru de ştiinţă major al lumii, 
combinând ocuparea deplină a forţei de 
muncă cu bunăstarea puternică, precum 
şi producţia şi stiluri de viaţă durabile;

Or. en

Amendamentul 114
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. subliniază că este mai important ca 
niciodată să se continue investiţiile în 
îmbunătăţirea competenţelor şi, în 
special, coordonarea acestora; subliniază 
în acest sens necesitatea unei cooperări 
mai puternice şi mai active între 
universităţi sau centre universitare, pe de 
o parte, şi întreprinderi şi angajatori, pe 
de altă parte;

Or. en

Amendamentul 115
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluţie
Punctul 5b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5b. consideră că, pentru a asigura 
capacitatea de inserţie profesională a 
forţei de muncă, trebuie puse în aplicare 
mai multe strategii cuprinzătoare de 
învăţare pe tot parcursul vieţii, iar 
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sistemele de educaţie şi formare 
profesională trebuie adaptate necesităţilor 
în rapidă schimbare ale pieţei forţei de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 116
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi
adaptate la noile contexte socioeconomice 
din fiecare stat membru în conformitate 
cu nevoile specifice ale fiecăruia pentru a 
garanta o piaţă a muncii flexibilă şi 
activă, o formare profesională eficace şi 
sisteme de asigurări sociale sigure; 
lansează un avertisment în ceea ce priveşte
soluţiile universal valabile;

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie reechilibrate 
prin adaptarea sistemelor de securitate 
socială care sporesc incluziunea activă,
prin garantarea unui venit minim care 
asigură evitarea sărăciei şi acordat în 
mod individual, accesul la muncă decentă 
şi la servicii de interes general de calitate, 
la preţuri accesibile; consideră că 
protecţia socială adecvată este o condiţie 
prealabilă pentru:
- a dezvolta o economie de piaţă socială 
durabilă;
- a crea o piaţă a forţei de muncă 
integratoare şi flexibilă;
- a acorda persoanelor posibilitatea de a 
alterna într-un mod mai flexibil 
perioadele de încadrare în muncă şi de 
şomaj, cu formarea şi recalificarea;
- a permite întreprinderilor să se adapteze 
la noile cereri;
lansează un avertisment în ceea ce priveşte 
soluţiile universal valabile;

Or. en
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Amendamentul 117
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi
adaptate la noile contexte socioeconomice 
din fiecare stat membru în conformitate 
cu nevoile specifice ale fiecăruia pentru a 
garanta o piaţă a muncii flexibilă şi 
activă, o formare profesională eficace şi 
sisteme de asigurări sociale sigure; 
lansează un avertisment în ceea ce 
priveşte soluţiile universal valabile;

6. consideră că strategiile de 
flexisecuritate nu reprezintă un mijloc 
adecvat de reducere a numărului de 
locuri de muncă instabile şi a şomajului; 
subliniază că nivelurile ridicate de 
protecţie în ocuparea forţei de muncă şi 
de protecţie a locurilor de muncă se 
bazează pe dreptul fundamental al 
lucrătorilor de protecţie împotriva 
concedierii fără motiv; insistă că protecţia 
locurilor de muncă şi protecţia în ceea ce 
priveşte ocuparea forţei de muncă trebuie, 
de asemenea, să fie păstrate ca 
instrumente utile pentru o politică globală 
de anticipare a schimbării şi de 
promovare a stabilităţii şi continuităţii în 
ocuparea forţei de muncă;

Or. pt

Amendamentul 118
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi 
adaptate la noile contexte socioeconomice 
din fiecare stat membru în conformitate cu 
nevoile specifice ale fiecăruia pentru a 
garanta o piaţă a muncii flexibilă şi activă, 
o formare profesională eficace şi sisteme 
de asigurări sociale sigure; lansează un 
avertisment în ceea ce priveşte soluţiile 

6. subliniază că flexisecuritatea este doar 
unul dintre posibilele instrumente de 
modernizare a pieţelor forţei de muncă şi 
că fezabilitatea sa în diferite state membre 
trebuie evaluată în continuare; consideră 
că mecanismele naţionale de flexisecuritate 
ar putea fi luate în considerare, dacă este 
cazul, şi adaptate la noile contexte 
socioeconomice din fiecare stat membru în 
conformitate cu nevoile specifice ale 
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universal valabile; fiecăruia pentru a garanta o piaţă a muncii 
flexibilă şi activă, o formare profesională 
eficace şi sisteme de asigurări sociale 
sigure; lansează un avertisment în ceea ce 
priveşte soluţiile universal valabile; invită 
statele membre să însoţească reformele 
pieţelor ocupării forţei de muncă de
consolidarea protecţiei sociale şi protecţia 
şomajului, precum şi îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor publice de ocupare a 
forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 119
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi 
adaptate la noile contexte socioeconomice 
din fiecare stat membru în conformitate cu 
nevoile specifice ale fiecăruia pentru a 
garanta o piaţă a muncii flexibilă şi activă, 
o formare profesională eficace şi sisteme 
de asigurări sociale sigure; lansează un 
avertisment în ceea ce priveşte soluţiile 
universal valabile;

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi 
adaptate la noile contexte socioeconomice 
din fiecare stat membru în conformitate cu 
nevoile specifice ale fiecăruia pentru a 
garanta o piaţă a muncii flexibilă şi activă,
o remunerare echitabilă pentru munca 
efectuată, o formare profesională eficace şi 
accesibilă tuturor, programe de formare şi 
sisteme de asigurări sociale sigure; 
lansează un avertisment în ceea ce priveşte 
soluţiile universal valabile;

Or. lt

Amendamentul 120
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 6
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi
adaptate la noile contexte socioeconomice 
din fiecare stat membru în conformitate cu 
nevoile specifice ale fiecăruia pentru a 
garanta o piaţă a muncii flexibilă şi activă, 
o formare profesională eficace şi sisteme 
de asigurări sociale sigure; lansează un 
avertisment în ceea ce priveşte soluţiile 
universal valabile;

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie revizuite 
pentru le consolida în noile contexte 
socioeconomice din fiecare stat membru în 
conformitate cu nevoile specifice ale 
fiecăruia pentru a garanta că o piaţă a 
muncii flexibilă şi activă este bazată pe o 
formare profesională eficace şi pe sisteme 
de asigurări sociale sigure; lansează un 
avertisment în ceea ce priveşte soluţiile 
universal valabile;

Or. it

Amendamentul 121
Georges Bach

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi 
adaptate la noile contexte socioeconomice 
din fiecare stat membru în conformitate cu 
nevoile specifice ale fiecăruia pentru a 
garanta o piaţă a muncii flexibilă şi activă, 
o formare profesională eficace şi sisteme 
de asigurări sociale sigure; lansează un 
avertisment în ceea ce priveşte soluţiile
universal valabile;

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi 
adaptate la noile contexte socioeconomice 
din fiecare stat membru în conformitate cu 
nevoile specifice ale fiecăruia pentru a 
garanta o piaţă a muncii flexibilă şi activă, 
o formare profesională eficace şi sisteme 
de asigurări sociale sigure; subliniază că 
flexisecuritatea nu ar trebui să fie 
percepută ca o soluţie universal valabilă;

Or. en

Amendamentul 122
Ole Christensen

 Propunere de rezoluţie
Punctul 6
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi 
adaptate la noile contexte socioeconomice 
din fiecare stat membru în conformitate 
cu nevoile specifice ale fiecăruia pentru a 
garanta o piaţă a muncii flexibilă şi activă, 
o formare profesională eficace şi sisteme 
de asigurări sociale sigure; lansează un 
avertisment în ceea ce priveşte soluţiile 
universal valabile;

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi 
adaptate la nevoile specifice ale statelor 
membre pentru a garanta o piaţă a muncii 
flexibilă şi activă, o formare profesională 
eficace şi sisteme de asigurări sociale 
sigure; lansează un avertisment în ceea ce 
priveşte soluţiile universal valabile;

Or. da

Amendamentul 123
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi 
adaptate la noile contexte socioeconomice 
din fiecare stat membru în conformitate cu 
nevoile specifice ale fiecăruia pentru a 
garanta o piaţă a muncii flexibilă şi activă, 
o formare profesională eficace şi sisteme 
de asigurări sociale sigure; lansează un 
avertisment în ceea ce priveşte soluţiile 
universal valabile;

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie menţinute, 
consolidate şi adaptate la noile contexte 
socioeconomice din fiecare stat membru în 
conformitate cu nevoile specifice ale 
fiecăruia pentru a garanta o piaţă a muncii 
flexibilă şi activă, o formare profesională 
eficace şi sisteme de asigurări sociale 
sigure; lansează un avertisment în ceea ce 
priveşte soluţiile universal valabile;

Or. en

Amendamentul 124
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Punctul 6
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi 
adaptate la noile contexte socioeconomice 
din fiecare stat membru în conformitate cu 
nevoile specifice ale fiecăruia pentru a 
garanta o piaţă a muncii flexibilă şi activă, 
o formare profesională eficace şi sisteme 
de asigurări sociale sigure; lansează un 
avertisment în ceea ce priveşte soluţiile 
universal valabile;

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi 
adaptate la noile contexte socioeconomice 
din fiecare stat membru în conformitate cu 
nevoile specifice ale fiecăruia pentru a 
garanta o piaţă a muncii flexibilă, activă şi 
favorabilă incluziunii, o formare 
profesională eficace şi sisteme de asigurări 
sociale sigure; lansează un avertisment în 
ceea ce priveşte soluţiile universal valabile;

Or. pt

Amendamentul 125
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi 
adaptate la noile contexte socioeconomice 
din fiecare stat membru în conformitate cu 
nevoile specifice ale fiecăruia pentru a 
garanta o piaţă a muncii flexibilă şi activă, 
o formare profesională eficace şi sisteme 
de asigurări sociale sigure; lansează un 
avertisment în ceea ce priveşte soluţiile 
universal valabile;

6. subliniază că mecanismele naţionale de 
flexisecuritate trebuie să fie consolidate şi 
adaptate la noile contexte socioeconomice 
din fiecare stat membru în conformitate cu 
nevoile specifice ale fiecăruia pentru a 
garanta o piaţă a muncii flexibilă şi activă, 
incluziune socială, o formare profesională 
eficace şi sisteme de asigurări sociale 
sigure; lansează un avertisment în ceea ce 
priveşte soluţiile universal valabile;

Or. en

Amendamentul 126
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. recunoaşte impactul sectoarelor cu 
salarii mici, cum ar fi munca temporară, 
construcţiile şi curăţarea industrială, care 
prezintă oportunităţi importante pentru 
solicitanţii de locuri de muncă slab 
calificaţi;

Or. en

Amendamentul 127
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a consideră că promovarea necesară a 
unei munci de calitate pe care să se 
construiască competitivitatea europeană 
trebuie însoţită de condiţii de muncă 
stabile şi demne pentru toţi; consideră, 
astfel, ca fiind extrem de îngrijorător 
numărul din ce în ce mai mare de 
contracte atipice şi ocazionale, împotriva 
cărora trebuie construit un sistem 
puternic şi proporţional de protecţie;

Or. it

Amendamentul 128
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. consideră că flexisecuritatea nu se 
poate aplica în statele membre cu 
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posibilităţi reduse de consolidare a 
sistemelor de protecţie socială, din cauza 
restricţiilor bugetare şi a dezechilibrelor 
macroeconomice, şi că discursul 
distorsionat cu privire la rigidităţile pieţei 
muncii va duce la reforme ale forţei de 
muncă orientate spre obiective greşite; 
consideră că nu va aborda şomajul cauzat 
de probleme structurale, în principal cele 
legate de politicile industriale şi bulele 
economice; subliniază faptul că 
flexisecuritatea trebuie să fie întotdeauna 
combinată cu crearea de locuri de muncă 
de calitate;

Or. en

Amendamentul 129
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 6b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6b. subliniază necesitatea unui cadru 
legislativ european privind munca 
decentă şi precaritatea, consolidând 
protecţia lucrătorilor şi drepturile 
lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 130
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 6c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6c. consideră că sistemele de pensii 
finanţate de stat trebuie să fie consolidate 
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pentru a asigura pensii adecvate şi 
durabile pentru cei care au lacune în 
privinţa contribuţiilor la sistemele de 
pensii, prin combaterea în mod eficace a 
excluderii şi a discriminării pe piaţa forţei 
de muncă, inclusiv a proliferării muncii 
precare şi atipice, prin intermediul unor 
noi legislaţii europene şi prin crearea de 
noi locuri de muncă de înaltă calitate,
sporind totodată ratele de angajare; este 
ferm convins că sistemele de pensii 
echitabile ar trebui să includă, de 
asemenea, niveluri minime decente de 
pensii în toate statele membre, ca o 
chestiune de solidaritate naţională, un 
factor esenţial în combaterea sărăciei şi a 
excluziunii;

Or. en

Amendamentul 131
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. subliniază importanţa învăţării 
informale şi a obţinerii de competenţe 
prin consolidarea cooperării dintre 
generaţii, atunci când tinerii pot dobândi 
noi competenţe prin cursuri de predare 
oferite de lucrători experimentaţi mai în 
vârstă;

Or. en

Amendamentul 132
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 7
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să ofere tuturor părinţilor, 
în special familiilor monoparentale, 
oportunităţi de integrare nu doar în viaţa 
activă, ci şi în procesele de învăţare pe tot 
parcursul vieţii;

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil;

Or. en

Amendamentul 133
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să ofere tuturor părinţilor, 
în special familiilor monoparentale, 
oportunităţi de integrare nu doar în viaţa 
activă, ci şi în procesele de învăţare pe tot 
parcursul vieţii;

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil, ceea ce 
împiedică în special femeile să participe 
în condiţii egale pe piaţa forţei de muncă; 
invită statele membre să ofere tuturor 
părinţilor, în special familiilor 
monoparentale, oportunităţi de integrare nu 
doar în viaţa activă, ci şi în procesele de 
învăţare pe tot parcursul vieţii; încurajează 
statele membre să depună eforturi pentru 
o repartizare echitabilă a muncii neplătite 
între femei şi bărbaţi prin asigurarea de 
măsuri de concediu plătit pentru creşterea 
copilului şi acordarea de concediu plătit 
pentru responsabilităţi de îngrijire; invită 
Comisia să completeze cadrul juridic 
existent privind echilibrul muncă/viaţă
privată, inclusiv dispoziţiile cu privire la 
concediul de paternitate şi concediul 
pentru persoane dependente, altele decât 
copiii; invită Consiliul să aprobe proiectul 
de propunere legislativă cu privire la 
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lucrătoarele gravide[1] (Directiva privind 
maternitatea);
[1] Rezoluţia legislativă a Parlamentului 
European din 20 octombrie 2010 
referitoare la propunerea de directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
de modificare a Directivei 92/85/CEE a 
Consiliului privind introducerea de 
măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii 
securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă 
în cazul lucrătoarelor gravide, care au 
născut de curând sau care alăptează, 
P7_TA(2010)0373.

Or. en

Amendamentul 134
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să ofere tuturor părinţilor, 
în special familiilor monoparentale, 
oportunităţi de integrare nu doar în viaţa 
activă, ci şi în procesele de învăţare pe tot 
parcursul vieţii;

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să ofere tuturor părinţilor, 
în special familiilor monoparentale, 
oportunităţi de integrare nu doar în viaţa 
activă, ci şi în procesele de învăţare pe tot 
parcursul vieţii; încurajează statele 
membre să depună eforturi pentru o 
repartizare echitabilă a muncii neplătite
între femei şi bărbaţi prin asigurarea de 
măsuri de concediu plătit pentru creşterea 
copilului şi acordarea de concediu plătit 
pentru responsabilităţi de îngrijire; invită 
Comisia să completeze cadrul juridic 
existent privind echilibrul muncă/viaţă
privată, inclusiv dispoziţiile cu privire la 
concediul de paternitate şi concediul 
pentru persoane dependente, altele decât 
copiii; invită Consiliul să aprobe proiectul 
de propunere legislativă cu privire la 
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lucrătoarele gravide (Directiva privind 
maternitatea);

Or. en

Amendamentul 135
Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să ofere tuturor părinţilor, 
în special familiilor monoparentale, 
oportunităţi de integrare nu doar în viaţa 
activă, ci şi în procesele de învăţare pe tot 
parcursul vieţii;

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să susţină financiar 
părinţii care doresc să se ocupe de copiii 
lor, în special în cazul persoanelor
defavorizate sau cu dizabilităţi, prin 
alocaţii adaptate şi/sau prin posibilitatea 
de a primi concediu pentru probleme 
familiale;

Or. fr

Amendamentul 136
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să ofere tuturor părinţilor, 
în special familiilor monoparentale, 
oportunităţi de integrare nu doar în viaţa 
activă, ci şi în procesele de învăţare pe tot 
parcursul vieţii;

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, în 
special pentru femei şi părinţi singuri,
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să ofere tuturor părinţilor, 
în special familiilor monoparentale, 
oportunităţi de integrare nu doar în viaţa 
activă, ci şi în procesele de învăţare pe tot 
parcursul vieţii;
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Or. bg

Amendamentul 137
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să ofere tuturor părinţilor, 
în special familiilor monoparentale, 
oportunităţi de integrare nu doar în viaţa 
activă, ci şi în procesele de învăţare pe tot 
parcursul vieţii;

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să încurajeze 
întreprinderile să pună în aplicare metode 
de organizare compatibile cu 
responsabilităţile parentale, să ofere 
tuturor părinţilor, în special familiilor 
monoparentale, oportunităţi de integrare nu 
doar în viaţa activă, ci şi în procesele de 
învăţare pe tot parcursul vieţii, care sunt 
esenţiale pentru combaterea sărăciei şi a 
excluziunii sociale;

Or. lt

Amendamentul 138
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să ofere tuturor părinţilor, 
în special familiilor monoparentale, 
oportunităţi de integrare nu doar în viaţa 
activă, ci şi în procesele de învăţare pe tot 
parcursul vieţii;

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să ofere tuturor părinţilor, 
în special familiilor monoparentale, 
oportunităţi de integrare nu doar în viaţa 
activă, ci şi în procesele de învăţare pe tot 
parcursul vieţii, de exemplu, prin 
sponsorizarea formărilor plătite şi 
făcându-le compatibile cu 
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responsabilităţile familiale;

Or. en

Amendamentul 139
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să ofere tuturor părinţilor, 
în special familiilor monoparentale, 
oportunităţi de integrare nu doar în viaţa 
activă, ci şi în procesele de învăţare pe tot 
parcursul vieţii;

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să ofere tuturor părinţilor, 
în special familiilor monoparentale, 
oportunităţi de integrare nu doar în viaţa 
activă, ci şi în procesele de învăţare pe tot 
parcursul vieţii; subliniază, ca o condiţie 
prealabilă, că structurile de îngrijire a 
copiilor la nivel naţional ar trebui să 
devină mai eficiente, prin extinderea 
accesului la acestea;

Or. el

Amendamentul 140
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să ofere tuturor părinţilor, 
în special familiilor monoparentale, 
oportunităţi de integrare nu doar în viaţa 

7. regretă că, pentru numeroşi lucrători, 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie rămâne un obiectiv dificil; invită 
statele membre să ofere tuturor părinţilor, 
în special familiilor monoparentale, 
oportunităţi de integrare nu doar în viaţa 
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activă, ci şi în procesele de învăţare pe tot 
parcursul vieţii;

activă, ci şi în procesele de învăţare pe tot 
parcursul vieţii; în plus, invită statele 
membre să pună în aplicare politici şi 
programe pentru sprijinirea persoanelor 
care îngrijesc membri de familie;

Or. en

Amendamentul 141
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. regretă faptul că Comisia ignoră 
necesitatea urgentă de a remedia 
deficienţele din legislaţia europeană a 
muncii, care conduc la o încălcare 
continuă a principiului remunerării egale 
pentru muncă egală în acelaşi loc de 
muncă; regretă că, în loc să consolideze 
principiul remunerării egale, atât în ceea 
ce priveşte libera circulaţie a lucrătorilor, 
cât şi inegalitatea de gen, Comisia 
introduce un nou concept de inegalităţi cu 
propunerea sa de „contracte unice pe 
durată nedeterminată”, care ar conferi 
lucrătorilor tineri considerabil mai puţine 
drepturi la începutul carierei lor 
profesionale; subliniază că cercetarea 
indică în mod clar că reducerea 
drepturilor nu ajută la crearea de locuri 
de muncă, ci că un set stabil de drepturi 
este o condiţie prealabilă pentru 
asigurarea unor pieţe ale forţei de muncă 
flexibile;

Or. en

Amendamentul 142
Rovana Plumb
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Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. atrage atenţia asupra faptului că 
reformele pe piaţa forţei de muncă nu 
reprezintă un obiectiv în sine şi că 
reformele care nu au fost convenite de 
către partenerii sociali s-au dovedit a fi 
ineficiente şi nu au contribuit la creşterea 
creării de locuri de muncă; invită Comisia 
să consolideze dialogul social şi să implice 
partenerii sociali în procesul Semestrului 
european;

Or. en

Amendamentul 143
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 7b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7b. solicită consolidarea dimensiunii 
externe a politicilor UE în ocuparea forţei 
de muncă, educaţie şi formare 
profesională în ţările învecinate şi în 
celelalte ţări, cu scopul de a sprijini 
stabilitatea, prosperitatea şi oportunităţile
mai bune de angajare pentru cetăţenii 
ţărilor partenere, dezvoltând totodată 
instrumente mai bune pentru gestionarea 
şi facilitarea migraţiei calificate în 
Europa pentru a echilibra deficitul de 
competenţe şi lacunele care apar ca 
urmare a evoluţiei demografice din
Europa; subliniază că acest lucru trebuie 
realizat, garantând totodată faptul că toţi 
resortisanţii ţărilor terţe care lucrează 
legal în Europa se bucură de tratament 
egal cu cel al cetăţenilor şi al rezidenţilor 
europeni, la locul de muncă şi în afara 
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acestuia, ţinând cont, de asemenea, de 
situaţia femeilor migrante, pentru a evita 
forme precare şi indecente de muncă, 
discriminarea multiplă şi violenţa la locul 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 144
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. consideră că problemele cele mai 
importante cu care Uniunea se confruntă 
se datorează unui nivel ridicat al 
şomajului, creşterii numărului de locuri 
de muncă instabile, alterării drepturilor 
lucrătorilor şi a protecţiei sociale, precum 
şi ofertei de lucrători calificaţi şi 
competenţi; subliniază că ar trebui să se 
acorde prioritate creării unei pieţe a 
muncii favorabile incluziunii, prin 
promovarea calităţii în ocuparea forţei de 
muncă şi a „locurilor de muncă de 
calitate”, prin îmbunătăţirea nivelurilor 
de educaţie şi extinderea programelor de 
formare şi de reciclare, prin 
îmbunătăţirea egalităţii de şanse între 
bărbaţi şi femei, integrarea femeilor, 
imigranţilor, angajaţilor tineri şi a celor 
în vârstă, precum şi a altor grupuri 
defavorizate, pe piaţa muncii;

Or. pt

Amendamentul 145
Tiziano Motti

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a consideră ca fiind utilă promovarea 
condiţiilor de mediu care să favorizeze 
munca la distanţă, în cazul în care se 
consideră că trebuie să se concilieze 
cerinţele vieţii de familie cu cele ale vieţii 
profesionale; 

Or. it

Amendamentul 146
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. salută iniţiativa Comisiei de a prezenta o 
Panoramă a competenţelor în UE şi de a 
reforma reţeaua de servicii europene pentru 
ocuparea forţei de muncă EURES cu 
scopul de a îmbunătăţi transparenţa pentru 
persoanele care îşi caută un loc de muncă;

8. salută iniţiativa Comisiei de a prezenta o 
Panoramă a competenţelor în UE şi de a 
reforma reţeaua de servicii europene pentru 
ocuparea forţei de muncă EURES cu 
scopul de a îmbunătăţi serviciile pentru 
lucrătorii mobili şi persoanele care îşi 
caută un loc de muncă; subliniază că 
EURES are un rol-cheie în consilierea 
lucrătorilor mobili şi a persoanele care îşi 
caută un loc de muncă şi că acest lucru 
contribuie la realizarea unei adevărate 
pieţe interne; subliniază rolul important 
al partenerilor sociali cu privire la 
consilierea oferită lucrătorilor în 
parteneriatele transfrontaliere; subliniază 
că EURES, ca o bună practică pentru a 
promova mobilitatea echitabilă, trebuie să 
primească resursele necesare pentru a 
răspunde provocărilor pieţei europene a 
forţei de muncă şi, de asemenea, pe viitor, 
pentru a sprijini activitatea importantă a 
partenerilor sociali în regiunile de 
frontieră;

Or. en
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Amendamentul 147
Georges Bach

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. salută iniţiativa Comisiei de a prezenta o 
Panoramă a competenţelor în UE şi de a 
reforma reţeaua de servicii europene pentru 
ocuparea forţei de muncă EURES cu 
scopul de a îmbunătăţi transparenţa pentru 
persoanele care îşi caută un loc de muncă;

8. salută iniţiativa Comisiei de a prezenta o 
Panoramă a competenţelor în UE şi de a 
reforma reţeaua de servicii europene pentru 
ocuparea forţei de muncă EURES cu 
scopul de a îmbunătăţi transparenţa pentru 
persoanele care îşi caută un loc de muncă
şi de a promova mobilitatea locurilor de 
muncă în UE;

Or. en

Amendamentul 148
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. salută iniţiativa Comisiei de a prezenta o 
Panoramă a competenţelor în UE şi de a 
reforma reţeaua de servicii europene pentru 
ocuparea forţei de muncă EURES cu 
scopul de a îmbunătăţi transparenţa pentru 
persoanele care îşi caută un loc de muncă;

8. salută iniţiativa Comisiei de a prezenta o 
Panoramă a competenţelor în UE şi de a 
reforma reţeaua de servicii europene pentru 
ocuparea forţei de muncă EURES cu 
scopul de a îmbunătăţi transparenţa şi 
accesul pentru persoanele care îşi caută un 
loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 149
Georges Bach
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Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. reaminteşte estimările Comisiei 
potrivit cărora, până în 2020, 35 % din 
totalitatea locurilor de muncă vor necesita 
calificări de nivel înalt, faţă de 29 % în 
prezent;

Or. en

Amendamentul 150
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. subliniază necesitatea învăţării pe tot 
parcursul vieţii şi aminteşte că rata de 
formare continuă trebuie crescută 
puternic pe termen lung, pentru ca 
persoanele calificate să-şi poată găsi un 
loc de muncă adecvat şi să poată profesa 
şi la o vârstă înaintată;

Or. de

Amendamentul 151
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. solicită o mai bună monitorizare a 
evoluţiei cererii de calificări în Europa şi o 
transpunere imediată a concluziilor 
acesteia în politicile statelor membre în 

9. solicită o mai bună monitorizare a 
evoluţiei cererii de calificări în Europa şi o 
transpunere imediată a concluziilor 
acesteia în politicile statelor membre în 
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domeniul educaţiei şi învăţării pe tot 
parcursul vieţii; consideră că o „alianţă a 
cunoaşterii” care reuneşte întreprinderi şi 
instituţii de învăţământ ar putea fi un 
instrument util pentru remedierea lacunelor 
în materie de inovare şi competenţe;

domeniul educaţiei şi învăţării pe tot 
parcursul vieţii; consideră că o „alianţă a 
cunoaşterii” care reuneşte întreprinderi şi 
instituţii de învăţământ ar putea fi un 
instrument util pentru remedierea lacunelor 
în materie de inovare şi competenţe, 
contribuind în mod semnificativ la 
promovarea intereselor economice şi 
intereselor societăţii în ansamblu, 
îndeosebi luând în considerare 
provocarea critică de a obţine ocuparea 
deplină a forţei de muncă, eradicarea 
sărăciei, incluziunea socială şi creşterea 
economică durabilă în economia globală;

Or. en

Amendamentul 152
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. solicită o mai bună monitorizare a 
evoluţiei cererii de calificări în Europa şi o 
transpunere imediată a concluziilor 
acesteia în politicile statelor membre în 
domeniul educaţiei şi învăţării pe tot 
parcursul vieţii; consideră că o „alianţă a 
cunoaşterii” care reuneşte întreprinderi şi 
instituţii de învăţământ ar putea fi un 
instrument util pentru remedierea lacunelor 
în materie de inovare şi competenţe;

9. solicită o mai bună monitorizare a 
evoluţiei cererii de calificări în Europa şi o 
transpunere imediată a concluziilor 
acesteia în politicile statelor membre în 
domeniul educaţiei şi învăţării pe tot 
parcursul vieţii; subliniază faptul că în 
special tinerii trebuie informaţi 
permanent cu privire la evoluţia pieţei 
muncii, pentru ca aceştia să se poată 
concentra asupra dezvoltării 
competenţelor efectiv necesare; consideră 
că o „alianţă a cunoaşterii” care reuneşte 
întreprinderi şi instituţii de învăţământ ar 
putea fi un instrument util pentru 
remedierea lacunelor în materie de inovare 
şi competenţe;

Or. de
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Amendamentul 153
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. solicită o mai bună monitorizare a 
evoluţiei cererii de calificări în Europa şi o 
transpunere imediată a concluziilor 
acesteia în politicile statelor membre în 
domeniul educaţiei şi învăţării pe tot 
parcursul vieţii; consideră că o „alianţă a 
cunoaşterii” care reuneşte întreprinderi şi 
instituţii de învăţământ ar putea fi un 
instrument util pentru remedierea lacunelor 
în materie de inovare şi competenţe;

9. solicită o mai bună monitorizare a 
evoluţiei cererii de calificări în Europa şi o 
transpunere imediată a concluziilor 
acesteia în politicile statelor membre în 
domeniul educaţiei şi învăţării pe tot 
parcursul vieţii, precum şi a politicii 
bugetare; consideră că o „alianţă a 
cunoaşterii” care reuneşte întreprinderi, 
parteneri sociali, asociaţii şi instituţii de 
învăţământ ar putea fi un instrument util 
pentru remedierea lacunelor în materie de 
inovare şi competenţe;

Or. en

Amendamentul 154
Ole Christensen

 Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. solicită o mai bună monitorizare a 
evoluţiei cererii de calificări în Europa şi o 
transpunere imediată a concluziilor 
acesteia în politicile statelor membre în 
domeniul educaţiei şi învăţării pe tot 
parcursul vieţii; consideră că o „alianţă a 
cunoaşterii” care reuneşte întreprinderi şi 
instituţii de învăţământ ar putea fi un 
instrument util pentru remedierea lacunelor 
în materie de inovare şi competenţe;

9. solicită o mai bună monitorizare a 
evoluţiei cererii de calificări în Europa şi o 
transpunere imediată a concluziilor 
acesteia în politicile statelor membre în 
domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii; 
consideră că o „alianţă a cunoaşterii” care 
reuneşte întreprinderi şi instituţii de 
învăţământ ar putea fi un instrument util 
pentru remedierea lacunelor în materie de 
inovare şi competenţe;

Or. da
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Amendamentul 155
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. solicită o mai bună monitorizare a 
evoluţiei cererii de calificări în Europa şi o 
transpunere imediată a concluziilor 
acesteia în politicile statelor membre în 
domeniul educaţiei şi învăţării pe tot 
parcursul vieţii; consideră că o „alianţă a 
cunoaşterii” care reuneşte întreprinderi şi 
instituţii de învăţământ ar putea fi un 
instrument util pentru remedierea lacunelor 
în materie de inovare şi competenţe;

9. solicită o mai bună monitorizare a 
evoluţiei cererii de calificări în Europa, pe 
domenii profesionale şi pe nivel de 
calificare, şi o transpunere imediată a 
concluziilor acesteia în politicile statelor 
membre în domeniul educaţiei şi învăţării 
pe tot parcursul vieţii; consideră că o 
„alianţă a cunoaşterii” care reuneşte 
întreprinderi şi instituţii de învăţământ ar 
putea fi un instrument util pentru 
remedierea lacunelor în materie de inovare 
şi competenţe;

Or. fr

Amendamentul 156
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. subliniază importanţa unui sistem 
public de învăţământ de înaltă calitate,
care să asigure un acces liber şi echitabil;

Or. de

Amendamentul 157
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. consideră că este esenţială crearea 
contextului pentru o cooperare strânsă 
între institutele de cercetare şi industrie şi 
încurajarea şi sprijinirea întreprinderilor 
industriale pentru a investi în cercetare şi 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 158
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. consideră fundamentală creşterea 
substanţială a investiţiilor în educaţie, 
cercetare şi inovare şi este de părere, prin 
urmare, că pentru a încuraja statele 
membre în această direcţie, trebuie 
acordată o atenţie specială cheltuielilor 
publice pentru educaţie, cercetare şi 
formare profesională, atunci când se 
evaluează obiectivul bugetar pe termen 
mediu al statelor membre;

Or. it

Amendamentul 159
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. invită Comisia să includă o a noua 
competenţă-cheie cu privire la mediu, 
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schimbările climatice şi dezvoltarea 
durabilă – care este esenţială într-o 
societate a cunoaşterii – în cadrul pentru 
învăţarea pe tot parcursul vieţii;

Or. en

Amendamentul 160
Ole Christensen

 Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. recomandă realizarea de eforturi 
susţinute pe durata şi după încheierea 
perioadelor de studii, în cadrul statelor 
membre, în vederea îmbunătăţirii 
adaptabilităţii cunoştinţelor forţei de 
muncă;

Or. da

Amendamentul 161
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. subliniază faptul că este deosebit de 
importantă colaborarea eficace dintre
serviciile publice de ocupare a forţei de 
muncă, furnizorii de educaţie şi formare 
profesională, precum şi partenerii sociali, 
în vederea identificării corecte a nevoilor 
de formare profesională, optimizării 
educaţiei şi formării profesionale, prin 
prisma facilitării accesului şi participării 
la învăţarea continuă; 
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Or. el

Amendamentul 162
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. subliniază importanţa consolidării 
participării la învăţarea continuă şi cu 
precădere la educaţia profesională, prin 
oferirea de stimulente, atât pentru 
angajaţi, cât şi pentru angajatori, cu un 
accent deosebit pe IMM-uri, în contextul 
unui tratament eficient din punct de 
vedere social al restructurării 
întreprinderilor prin trecerea la o 
dezvoltare durabilă, crearea unei forţe de 
muncă specializate, combaterea şomajului 
şi consolidarea competitivităţii; 

Or. el

Amendamentul 163
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 
continuare ridicat; invită statele membre să 
implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur şi să ofere 
alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare;

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 
continuare ridicat; invită statele membre să 
implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur şi să ofere 
alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare, 
precum şi să dezvolte o abordare coerentă, 
holistică, pe termen lung a educaţiei şi a 
îngrijirii copiilor preşcolari, aşa cum se 
propune în comunicarea relevantă a 
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Comisiei[1];
[1] Educaţia şi îngrijirea copiilor 
preşcolari: să oferim tuturor copiilor 
noştri cea mai bună pregătire pentru 
lumea de mâine, COM(2011)66.

Or. en

Amendamentul 164
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 
continuare ridicat; invită statele membre 
să implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur şi să ofere 
alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare;

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala – de 14,4 % 
în UE – este mult prea ridicat; atrage 
atenţia asupra faptului că reducerea ratei 
de abandon şcolar cu numai un punct 
procentual ar asigura un număr de 
aproximativ 500 000 de potenţiali 
angajaţi; invită statele membre să 
implementeze în mod consecvent politici –
ca parte a unor planuri de acţiune 
naţionale – pentru prevenirea abandonului 
şcolar prematur şi să ofere alternative de 
învăţare şi formare studenţilor cu dificultăţi 
de învăţare;

Or. de

Amendamentul 165
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 
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continuare ridicat; invită statele membre să 
implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur şi să ofere 
alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare;

continuare ridicat; subliniază importanţa 
unui învăţământ şcolar şi profesional 
orientat către cerinţele unei societăţi 
moderne, competitive, integrate şi 
durabile; invită statele membre să 
implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur şi să ofere 
alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare

Or. de

Amendamentul 166
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 
continuare ridicat; invită statele membre să 
implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur şi să ofere 
alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare;

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 
continuare ridicat, în pofida faptului că 
educaţia preşcolară oferă o bază solidă nu 
doar pentru dezvoltarea viitoarelor 
competenţe funcţionale ale persoanelor, ci 
şi a capacităţii acestora de învăţare; 
invită, prin urmare, statele membre să 
implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur şi să ofere 
alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare;

Or. en

Amendamentul 167
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluţie
Punctul 10
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 
continuare ridicat; invită statele membre să 
implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur şi să ofere 
alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare;

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 
continuare ridicat; invită statele membre să 
implementeze politici pentru garantarea 
unor sisteme de educaţie de înaltă calitate 
şi moderne şi prevenirea abandonului 
şcolar prematur, să ofere alternative de 
învăţare şi formare studenţilor cu dificultăţi 
de învăţare, să promoveze inserţia 
profesională a studenţilor şi socializarea, 
precum şi să optimizeze reţelele de 
instituţii de învăţământ din regiunile 
rurale;

Or. lt

Amendamentul 168
Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 
continuare ridicat; invită statele membre să 
implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur şi să ofere 
alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare;

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 
continuare ridicat; invită statele membre să 
implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur şi să ofere 
alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare şi 
posibile oportunităţi de reconversie;

Or. fr

Amendamentul 169
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 10
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 
continuare ridicat; invită statele membre să 
implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur şi să ofere 
alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare;

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 
continuare ridicat; invită statele membre să 
implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur, să înlăture 
toate obstacolele de natură economică şi 
socială din calea continuării studiilor şi să 
ofere alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare;

Or. it

Amendamentul 170
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 
continuare ridicat; invită statele membre să 
implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur şi să ofere 
alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare;

10. regretă că numărul persoanelor care 
abandonează prematur şcoala este în 
continuare ridicat; invită statele membre să 
implementeze politici mai eficace pentru 
prevenirea abandonului şcolar prematur, să 
ofere alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare şi să 
dezvolte legături eficiente între formarea 
iniţială şi întreprindere;

Or. fr

Amendamentul 171
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. regretă că numărul persoanelor care 10. regretă că numărul persoanelor care 
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abandonează şcoala este în continuare 
ridicat; invită statele membre să 
implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur şi să ofere 
alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare;

abandonează şcoala este în continuare 
ridicat; invită statele membre să 
implementeze politici pentru prevenirea 
abandonului şcolar prematur şi să ofere 
alternative de învăţare şi formare 
studenţilor cu dificultăţi de învăţare şi cu 
dizabilităţi;

Or. hu

Amendamentul 172
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. regretă faptul că un număr mare de 
persoane cu dizabilităţi cu potenţial de 
angajare nu sunt incluse pe piaţa forţei de 
muncă şi invită statele membre să pună în 
aplicare politici alternative de formare, 
calificare şi ocupare a forţei de muncă în 
cazul persoanelor cu dizabilităţi;

Or. bg

Amendamentul 173
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. invită statele membre să susţină 
instituţiile de educaţie iniţială finanţate 
din fonduri publice şi reglementate în 
mod corespunzător, care includ şcolile 
preşcolare, primare şi secundare, 
formarea profesională şi învăţământul 
superior, cu personal de predare bine 
calificat şi bine instruit şi să sprijine 
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personalul în ceea ce priveşte buna 
remunerare şi condiţiile;

Or. en

Amendamentul 174
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 10b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10b. subliniază că statele membre ar 
trebui să îmbunătăţească în continuare 
sistemele de învăţământ şi de formare 
pentru a coordona mai bine necesităţile 
individului şi pe cele ale pieţei forţei de 
muncă, inclusiv prin abordarea 
problemelor privind competenţele de bază 
(alfabetizare şi calcul matematic), 
promovând educaţia şi formarea
profesională şi măsurile de facilitare a 
tranziţiei între educaţie şi piaţa forţei de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 175
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 10c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10c. invită Comisia Europeană şi statele 
membre să promoveze accesul general la 
educaţie, formare şi învăţare pe tot 
parcursul vieţii, îndeosebi pentru 
persoanele cu necesităţi speciale 
identificate, cum ar fi tinerii, persoanele 
cu calificări slabe, persoanele cu 
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dizabilităţi, migranţii, muncitorii mai în 
vârstă, grupurile etnice minoritare şi 
persoanele excluse social, precum şi 
pentru lucrătorii din întreprinderile mici 
şi mijlocii, din economia informală, din 
sectorul rural şi independenţi;

Or. en

Amendamentul 176
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 10d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10d. subliniază importanţa sistemelor 
publice de învăţământ, accesibile tuturor 
şi care promovează oportunităţile egale 
pentru toţi;

Or. en

Amendamentul 177
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 10e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10e. subliniază importanţa creării unei 
reţele europene pentru sprijinirea 
organizaţiilor de învăţare, dezvoltarea de 
competenţe în întreprinderi şi strategii de 
servicii publice pentru învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, inclusiv metode adaptate, 
validarea şi compensarea rezultatelor 
învăţării;

Or. en
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Amendamentul 178
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. salută propunerea Comisiei de a 
promova centre europene de excelenţă în 
cadrul noilor specializări universitare, 
axate pe locuri de muncă de viitor;

11. salută propunerea Comisiei de a 
promova centre europene de excelenţă în 
cadrul noilor specializări universitare, 
axate pe locuri de muncă de viitor;
consideră că, având în vedere ritmul
accelerat al restructurării economice, 
condiţiile pentru o dezvoltare durabilă 
sunt personalul calificat şi experţi în 
funcţii de conducere, inovarea, ştiinţa, 
tehnologia şi locurile de muncă ecologice;

Or. bg

Amendamentul 179
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. salută propunerea Comisiei de a 
promova centre europene de excelenţă în 
cadrul noilor specializări universitare, 
axate pe locuri de muncă de viitor;

11. salută propunerea Comisiei de a 
promova centre europene de excelenţă în 
cadrul noilor specializări universitare, 
axate pe locuri de muncă de viitor;
subliniază faptul că accesul la educaţie 
nu trebuie să reprezinte o problemă de 
statut financiar sau social al părinţilor;

Or. de

Amendamentul 180
Elisabeth Schroedter
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Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. salută propunerea Comisiei de a 
promova centre europene de excelenţă în 
cadrul noilor specializări universitare, 
axate pe locuri de muncă de viitor;

11. salută propunerea Comisiei de a 
promova centre europene de excelenţă în 
cadrul noilor specializări universitare, 
axate pe locuri de muncă de viitor;
subliniază faptul că, îndeosebi în zonele 
urbane, autorităţile regionale şi locale 
sunt cel mai bine poziţionate şi cele mai 
capabile să creeze condiţiile necesare 
pentru creşterea grupurilor de 
întreprinderi inovatoare; subliniază că 
astfel de grupări pot acţiona ca un impuls 
decisiv pentru dezvoltarea economică 
locală şi pot crea noi locuri de muncă în 
regiuni;

Or. en

Amendamentul 181
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. salută propunerea Comisiei de a 
promova centre europene de excelenţă în 
cadrul noilor specializări universitare, 
axate pe locuri de muncă de viitor;

11. salută propunerea Comisiei de a 
promova centre europene de excelenţă şi 
de a permite formarea profesională 
pentru toate grupurile de vârstă în cadrul 
noilor specializări universitare, axate pe 
locuri de muncă de viitor;

Or. de

Amendamentul 182
Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 11
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. salută propunerea Comisiei de a 
promova centre europene de excelenţă în 
cadrul noilor specializări universitare, 
axate pe locuri de muncă de viitor;

11. salută propunerea Comisiei de a 
promova centre europene de excelenţă în 
cadrul noilor specializări universitare, 
axate pe locuri de muncă de viitor, şi de a 
facilita mobilitatea tinerilor în acest 
domeniu;

Or. fr

Amendamentul 183
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. îndeamnă statele membre să 
investească în sisteme de educaţie şi de 
formare, să se adapteze la evoluţia pieţei 
şi la necesităţile tehnologice, precum şi la 
noile metode de organizare a muncii;

Or. lt

Amendamentul 184
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. încurajează statele membre să integreze 
competenţele în materie de TIC, 
competenţele digitale şi competenţele 
transversale cheie, cum ar fi comunicarea 
în limbi străine, precum şi spiritul 
antreprenorial în formarea profesională şi 
în politicile de învăţare pe tot parcursul 

12. încurajează statele membre să integreze 
competenţele în materie de TIC, 
competenţele digitale şi competenţele 
transversale cheie, cum ar fi comunicarea 
în limbi străine, precum şi spiritul 
antreprenorial în formarea profesională şi 
în politicile de învăţare pe tot parcursul 
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vieţii vieţii; consideră că este necesar să se 
stabilească o serie de competenţe bine 
definite, accesibilă tuturor grupurilor şi 
care să ofere o serie de competenţe 
generale, însoţită de programe de studiu 
adecvate; recomandă crearea unor cadre 
naţionale de calificare;

Or. bg

Amendamentul 185
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. încurajează statele membre să integreze 
competenţele în materie de TIC,
competenţele digitale şi competenţele 
transversale cheie, cum ar fi comunicarea 
în limbi străine, precum şi spiritul 
antreprenorial în formarea profesională şi 
în politicile de învăţare pe tot parcursul 
vieţii;

12. încurajează statele membre să integreze 
competenţele transversale esenţiale pentru 
împlinirea şi dezvoltarea personală,
cetăţenia activă şi ocuparea forţei de 
muncă, creativitatea, conştiinţa culturală 
şi capacităţile interculturale, mobilitatea, 
competenţele sociale şi democratice, în
formarea profesională şi în politicile de 
învăţare pe tot parcursul vieţii; subliniază, 
în această privinţă, importanţa promovării 
şi a recunoaşterii atât a competenţelor 
„specializate”, cât şi a celor „generale”, 
pentru a îmbunătăţi oportunităţile de 
ocupare a forţei de muncă;

Or. en

Amendament 186
Ole Christensen

 Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. încurajează statele membre să integreze 12. încurajează statele membre să integreze 
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competenţele în materie de TIC, 
competenţele digitale şi competenţele 
transversale cheie, cum ar fi comunicarea 
în limbi străine, precum şi spiritul 
antreprenorial în formarea profesională şi 
în politicile de învăţare pe tot parcursul 
vieţii;

competenţele în materie de TIC, 
comunicarea în limbi străine şi 
competenţele transversale cheie, cum ar fi 
creativitatea şi competenţele culturale, 
precum şi spiritul antreprenorial la toate 
nivelurile sistemelor educaţionale;

Or. da

Amendamentul 187
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. încurajează statele membre să integreze 
competenţele în materie de TIC, 
competenţele digitale şi competenţele 
transversale cheie, cum ar fi comunicarea 
în limbi străine, precum şi spiritul 
antreprenorial în formarea profesională şi 
în politicile de învăţare pe tot parcursul 
vieţii;

12. încurajează statele membre să integreze 
competenţele în materie de TIC, 
competenţele digitale şi competenţele 
transversale cheie, cum ar fi comunicarea 
în limbi străine, precum şi spiritul 
antreprenorial, învăţarea şi competenţele 
interculturale în formarea profesională şi 
în politicile de învăţare pe tot parcursul 
vieţii;

Or. en

Amendamentul 188
Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. încurajează statele membre să integreze 
competenţele în materie de TIC, 
competenţele digitale şi competenţele 
transversale cheie, cum ar fi comunicarea 
în limbi străine, precum şi spiritul 

12. încurajează statele membre să integreze 
competenţele în materie de TIC, 
competenţele digitale şi competenţele 
transversale cheie, cum ar fi comunicarea 
în limbi străine, precum şi spiritul 
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antreprenorial în formarea profesională şi 
în politicile de învăţare pe tot parcursul 
vieţii;

antreprenorial în formarea profesională şi 
în politicile de învăţare pe tot parcursul 
vieţii şi validarea experienţei 
profesionale;

Or. fr

Amendamentul 189
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. încurajează statele membre să 
dezvolte conştiinţa de mediu şi 
competenţele ecologice prin intermediul 
sistemelor lor de educaţie şi formare, 
astfel încât să faciliteze tranziţia către 
economia cu emisii reduse de carbon;

Or. en

Amendamentul 190
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. încurajează statele membre să 
dezvolte programe de formare care să fie 
orientate către cadrele didactice, astfel 
încât acestea să dispună de elemente 
favorabile adaptării la evoluţia pieţei 
locurilor de muncă, precum şi dezvoltării 
competenţelor relevante pentru toate 
nivelurile de învăţământ;

Or. pt
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Amendamentul 191
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de 
educaţie/formare pentru a integra cât mai 
de timpuriu tinerii pe piaţa muncii; în 
plus, invită părţile interesate relevante să 
se asigure că stagiile şi uceniciile conduc 
la crearea de locuri de muncă noi;

eliminat

Or. it

Amendamentul 192
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că stagiile 
şi uceniciile conduc la crearea de locuri de 
muncă noi;

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că stagiile 
şi uceniciile conduc la crearea de locuri de 
muncă noi; subliniază necesitatea unor 
standarde minime pentru stagii, în raport 
cu veniturile şi drepturile sociale, pentru a 
asigura protecţie împotriva exploatării şi 
pentru a garanta o remuneraţie 
corespunzătoare; solicită introducerea 
unui cadru calitativ european obligatoriu 
pentru stagii;

Or. de
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Amendamentul 193
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de 
educaţie/formare pentru a integra cât mai 
de timpuriu tinerii pe piaţa muncii; în 
plus, invită părţile interesate relevante să se 
asigure că stagiile şi uceniciile conduc la 
crearea de locuri de muncă noi;

13. încurajează statele membre să dezvolte 
şi să pună în practică mai multe abordări 
pentru a îmbina educaţia şi formarea în 
şcoli şi la locul de muncă; în plus, invită 
părţile interesate relevante să se asigure că 
stagiile şi uceniciile conduc la crearea de 
locuri de muncă noi; subliniază nevoia de 
condiţii decente pentru stagii şi norme 
pentru a împiedica abuzurile, astfel încât 
stagiile să corespundă obiectivului lor şi 
să nu fie utilizate pentru a înlocui 
ocuparea obişnuită a forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 194
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că stagiile 
şi uceniciile conduc la crearea de locuri de 
muncă noi;

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii şi să promoveze un cadru 
de calitate pentru stagii şi ucenicii, care 
să conducă într-o măsură cât mai mare la 
o ocupare stabilă a forţei de muncă; în 
plus, invită părţile interesate relevante să se 
asigure că stagiile şi uceniciile conduc la 
crearea de locuri de muncă noi;

Or. en
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Amendamentul 195
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că stagiile
şi uceniciile conduc la crearea de locuri de 
muncă noi;

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; invită, în plus, părţile 
interesate relevante să asigure calitatea 
stagiilor şi a uceniciilor, care ar trebui să 
constituie o experienţă educaţională şi să 
conducă la crearea de locuri de muncă noi;

Or. en

Amendamentul 196
Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că stagiile 
şi uceniciile conduc la crearea de locuri de 
muncă noi;

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că stagiile 
şi uceniciile conduc la crearea de locuri de 
muncă noi sau răspund unei necesităţi 
identificate în amonte, şi anume 
oportunităţi locale pe piaţa forţei de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 197
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că stagiile 
şi uceniciile conduc la crearea de locuri de 
muncă noi;

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că stagiile 
şi uceniciile sunt plătite echitabil şi 
conduc la dobândirea efectivă de 
competenţe şi la crearea de locuri de 
muncă noi;

Or. it

Amendamentul 198
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că stagiile 
şi uceniciile conduc la crearea de locuri de 
muncă noi;

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că stagiile 
şi uceniciile conduc la crearea de locuri de 
muncă noi şi nu exploatează tinerii;

Or. bg

Amendamentul 199
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să pună în 13. încurajează statele membre să pună în 
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practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că stagiile 
şi uceniciile conduc la crearea de locuri de 
muncă noi;

practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii, furnizând servicii de 
orientare profesională pentru a facilita 
integrarea pe piaţa muncii; în plus, invită 
părţile interesate relevante să se asigure că 
stagiile şi uceniciile conduc la crearea de 
locuri de muncă noi;

Or. lt

Amendamentul 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că stagiile 
şi uceniciile conduc la crearea de locuri de 
muncă noi;

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că toate 
stagiile şi uceniciile sunt efectuate cu 
garanţii şi drepturi depline şi conduc la 
crearea de locuri de muncă noi;

Or. es

Amendamentul 201
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că stagiile 

13. încurajează statele membre să pună în 
practică un sistem dual de educaţie/formare 
pentru a integra cât mai de timpuriu tinerii 
pe piaţa muncii; în plus, invită părţile 
interesate relevante să se asigure că stagiile 
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şi uceniciile conduc la crearea de locuri de 
muncă noi;

şi uceniciile, cu ajutorul supravegherii de 
către tutori profesionişti, conduc la crearea 
de locuri de muncă noi;

Or. fr

Amendamentul 202
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. subliniază deficienţele preconizate de 
competenţe în domeniul informaticii şi al 
ingineriei; solicită o iniţiativă UE 
specifică pentru a atrage fetele în 
profesiile MINT (matematică, 
informatică, ştiinţe ale naturii şi 
tehnologie) şi a combate stereotipurile 
care domină în continuare aceste profesii; 
subliniază că rolul mass-mediei şi al 
educaţiei este esenţial în combaterea unor 
astfel de stereotipuri;

Or. en

Amendamentul 203
Licia Ronzulli, Georges Bach

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a subliniază că este esenţial să se 
investească în competenţe adecvate şi să 
se îmbunătăţească capacitatea Uniunii 
Europene de a îmbina locuri de muncă şi 
calificări, anticipând în mod eficient 
tendinţele viitoare pentru a oferi tuturor 
posibilităţi de ocupare a forţei de muncă 
şi pentru a crea o economie mai 
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competitivă şi mai durabilă;

Or. it

Amendamentul 204
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. invită Comisia şi statele membre să 
consolideze un schimb de politici bazat pe 
dovezi cu privire la tranziţia de la educaţie 
şi formare către muncă şi cu privire la 
mobilitatea educaţională, care contribuie 
la dezvoltarea competenţelor şi la 
capacitatea de inserţie profesională a 
tinerilor;

Or. en

Amendamentul 205
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a invită Comisia şi statele membre să 
încurajeze apropierea dintre educaţie şi 
mediul muncii, astfel încât să se 
structureze parcursuri educaţionale, cum 
ar fi de exemplu cele duale, care să 
combine noţiuni teoretice cu experienţă 
practică pentru a oferi tinerilor bagajul 
necesar de competenţe atât generale, cât 
şi specifice; invită, de asemenea Comisia 
şi statele membre să investească pentru a 
susţine o campanie de sensibilizare cu 
privire la formarea profesională (VET), la 
studiile tehnice şi la antreprenoriat, astfel 
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încât aceste parcursuri să nu mai fie 
percepute drept o alegere care 
discretizează, ci drept o oportunitate de a 
elimina neocuparea locurilor de muncă 
care necesită un profil tehnic, pentru care 
cererea creşte uşor şi pentru a redresa 
economia europeană;

Or. it

Amendamentul 206
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că este necesar să se 
îmbunătăţească recunoaşterea reciprocă a 
competenţelor, a diplomelor şi a 
calificărilor la nivel european şi aceeaşi 
recunoaştere să fie extinsă şi lucrătorilor 
din ţări terţe;

14. consideră că, în temeiul unor 
instrumente precum CEC, ECVET şi 
ECTS, este necesar să se îmbunătăţească 
recunoaşterea reciprocă a competenţelor, a 
diplomelor şi a calificărilor în cadrul 
educaţiei formale, non-formale şi 
informale la nivel european şi aceeaşi 
recunoaştere să fie extinsă şi lucrătorilor 
din ţări terţe; precizează că această 
recunoaştere reciprocă trebuie să aibă loc 
în primele 12 luni de la obţinerea 
calificărilor;

Or. de

Amendament 207
Ole Christensen

 Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că este necesar să se
îmbunătăţească recunoaşterea reciprocă a 
competenţelor, a diplomelor şi a 

14. consideră că este necesar ca cerinţele 
pentru competenţe, diplome şi calificări să 
fie mai transparente ca o bază pentru 
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calificărilor la nivel european şi aceeaşi 
recunoaştere să fie extinsă şi lucrătorilor
din ţări terţe;

recunoaşterea reciprocă şi pentru 
dezvoltarea de metode şi de instrumente, 
precum orientări comune pentru 
recunoaşterea reciprocă, acestea putând 
facilita procesul de recunoaştere a 
diplomelor şi a competenţelor 
lucrătorilor;

Or. da

Amendamentul 208
Georges Bach

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că este necesar să se 
îmbunătăţească recunoaşterea reciprocă a 
competenţelor, a diplomelor şi a 
calificărilor la nivel european şi aceeaşi 
recunoaştere să fie extinsă şi lucrătorilor 
din ţări terţe;

14. solicită o îmbunătăţire în ceea ce 
priveşte recunoaşterea reciprocă a 
competenţelor, a diplomelor şi a 
calificărilor la nivel european şi aceeaşi 
recunoaştere să fie extinsă şi lucrătorilor 
din ţări terţe;

Or. en

Amendamentul 209
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că este necesar să se 
îmbunătăţească recunoaşterea reciprocă a 
competenţelor, a diplomelor şi a 
calificărilor la nivel european şi aceeaşi
recunoaştere să fie extinsă şi lucrătorilor 
din ţări terţe;

14. consideră că este necesar să se 
îmbunătăţească recunoaşterea reciprocă a 
competenţelor, a diplomelor şi a 
calificărilor la nivel european, prin crearea 
cadrelor europene corespunzătoare, cum 
ar fi Cadrul european al calificărilor 
(CEC) şi Sistemul European de Credite 
pentru Educaţie şi Formare Profesională 
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(ECVET), extinzând totodată această
recunoaştere şi în cazul lucrătorilor 
calificaţi din ţări terţe;

Or. en

Amendamentul 210
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că este necesar să se 
îmbunătăţească recunoaşterea reciprocă a 
competenţelor, a diplomelor şi a 
calificărilor la nivel european şi aceeaşi 
recunoaştere să fie extinsă şi lucrătorilor 
din ţări terţe;

14. îndeamnă Comisia ca în următoarea 
iniţiativă legislativă privind calificările 
profesionale, să se lanseze un mecanism 
consolidat de recunoaştere a 
competenţelor, a diplomelor şi a 
calificărilor în statele membre, inclusiv a 
competenţelor dobândite prin formare 
informală şi non-formală şi aceeaşi 
recunoaştere să fie extinsă şi lucrătorilor 
din ţări terţe;

Or. pt

Amendamentul 211
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că este necesar să se
îmbunătăţească recunoaşterea reciprocă a 
competenţelor, a diplomelor şi a
calificărilor la nivel european şi aceeaşi 
recunoaştere să fie extinsă şi lucrătorilor 
din ţări terţe;

14. consideră că este necesar să se
monitorizeze cu atenţie dinamica
recunoaşterii reciproce a competenţelor, a 
diplomelor şi a calificărilor în special în 
cazul lucrătorilor din ţări terţe, garantând 
protecţia consumatorilor de servicii şi 
menţinerea nivelurilor calitative standard 
necesare pentru buna funcţionare a pieţei 
interne şi a mecanismelor concurenţiale
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corecte, inclusiv a celor cu impact asupra
pieţei muncii;

Or. it

Amendamentul 212
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că este necesar să se 
îmbunătăţească recunoaşterea reciprocă a 
competenţelor, a diplomelor şi a 
calificărilor la nivel european şi aceeaşi 
recunoaştere să fie extinsă şi lucrătorilor 
din ţări terţe;

14. consideră că este necesar să se 
îmbunătăţească recunoaşterea reciprocă a 
competenţelor, a diplomelor şi a 
calificărilor la nivel european, să se 
îmbunătăţească, de asemenea, 
recunoaşterea competenţelor şi a 
metodelor de învăţare non-formale, cum 
ar fi cele dobândite la locul de muncă şi 
prin activităţi de voluntariat, şi aceeaşi 
recunoaştere să fie extinsă şi lucrătorilor 
din ţări terţe;

Or. en

Amendamentul 213
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că este necesar să se 
îmbunătăţească recunoaşterea reciprocă a 
competenţelor, a diplomelor şi a 
calificărilor la nivel european şi aceeaşi 
recunoaştere să fie extinsă şi lucrătorilor 
din ţări terţe;

14. consideră că este necesar să se 
îmbunătăţească recunoaşterea reciprocă a 
competenţelor, a diplomelor şi a 
calificărilor la nivel european, inclusiv cele 
dobândite în cadrul educaţiei non-formale 
şi informale, şi aceeaşi recunoaştere să fie 
extinsă şi lucrătorilor din ţări terţe;

Or. en



PE467.007v01-00 108/183 AM\869131RO.doc

RO

Amendamentul 214
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că este necesar să se 
îmbunătăţească recunoaşterea reciprocă a 
competenţelor, a diplomelor şi a 
calificărilor la nivel european şi aceeaşi
recunoaştere să fie extinsă şi lucrătorilor 
din ţări terţe;

14. consideră că este necesar să se 
îmbunătăţească recunoaşterea reciprocă a 
competenţelor, a diplomelor şi a 
calificărilor la nivel european şi să se 
extindă mecanismele de recunoaştere şi 
lucrătorilor din ţări terţe;

Or. en

Amendamentul 215
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. consideră că sunt importante
îmbunătăţirea mobilităţii geografice, 
eliminarea barierelor juridice şi 
administrative, coordonarea sistemelor de 
asigurare socială în cazul fiecărei ţări, 
precum şi stabilirea unui spaţiu de 
cercetare unic;

Or. bg

Amendamentul 216
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 14b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14b. recomandă statelor membre să 
utilizeze în mod adecvat potenţialul de
migraţie pentru a asigura o integrare mai 
bună, o politică mai flexibilă în ceea ce 
priveşte acceptarea migranţilor şi 
recunoaşterea oficială a competenţelor, a 
calificărilor, a diplomelor şi a 
cunoştinţelor;

Or. bg

Amendamentul 217
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 14c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14c. invită statele membre să finanţeze
formarea profesională prin desfăşurarea
de activităţi corespunzătoare pentru 
persoanele cu dizabilităţi fizice şi mentale
şi prin modelul de locuri de muncă 
asistate;

Or. bg

Amendamentul 218
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. solicită serviciilor naţionale de 
statistică să dezvolte indicatori adecvaţi 
pentru măsurarea competenţelor şi a 
calităţii diferitelor niveluri ale sistemului 
lor de învăţământ;
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Or. en

Amendamentul 219
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. invită UE şi statele membre să 
investească în continuare în cercetarea 
socioeconomică şi să creeze sisteme mai 
fiabile pentru anticiparea viitoarelor 
necesităţi în materie de competenţe şi 
deficienţele de competenţe, cu 
participarea activă a partenerilor sociali;

Or. en

Amendamentul 220
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a subliniază necesitatea intensificării 
cooperării dintre cercetare, educaţie şi 
inovare, favorizând schimbul de 
experienţe şi de bune practici;

Or. it

Amendamentul 221
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. consideră că Serviciul European de 
Acţiune Externă (SEAE), în special 
delegaţiile Uniunii Europene din ţări 
terţe, pot avea un rol important în oferirea
de informaţii privind competenţele 
necesare în Europa şi locurile de muncă 
disponibile, precum şi procedurile de 
sprijinire a celor care vin în Europa;

Or. pt

Amendamentul 222
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. constată că, în urma evoluţiei 
demografice, există un număr 
semnificativ de potenţiali voluntari mai în 
vârstă, care reprezintă o resursă imensă 
neutilizată în comunităţile noastre; invită 
Comisia să promoveze oportunităţi pentru 
voluntarii mai în vârstă şi să elaboreze un 
program de acţiune pentru seniori cu 
scopul de a creşte numărul de cetăţeni în 
vârstă foarte experimentaţi, care doresc să 
desfăşoare activităţi voluntare care s-ar 
putea desfăşura în paralel cu un program 
de acţiune pentru tineri şi, de asemenea, 
să promoveze programe specifice pentru 
activităţile de voluntariat între generaţii şi 
pentru mentorat;

Or. en

Amendamentul 223
Mara Bizzotto
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Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a invită statele membre să creeze 
condiţii favorabile, inclusiv sub forma 
scutirii de impozite, astfel încât 
întreprinderile publice şi private să 
angajeze tineri, să le transmită 
competenţe, să le susţină spiritul 
antreprenorial; recomandă 
implementarea de măsuri pentru 
menţinerea şi transmiterea către tineri a 
acelui bagaj de competenţe şi de know-
how de calitate, existente în mod 
tradiţional în cadrul întreprinderilor 
artizanale mici şi mijlocii prezente pe 
piaţa internă şi care, dacă sunt susţinute 
cu ajutorul inovaţiilor tehnologice 
moderne, pot creşte competitivitatea şi 
productivitatea;

Or. it

Amendamentul 224
Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un mediu de 
reglementare prielnic şi să îmbunătăţească 
accesul acestora la finanţare; reaminteşte 
că 85 % din locurile de muncă din UE sunt 
oferite de IMM-uri; îndeamnă toate părţile 
interesate relevante să înlăture obstacolele 
care stau în calea creării de întreprinderi şi 
a liberei lor circulaţii;

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un cadru de 
reglementare prielnic şi să îmbunătăţească 
accesul acestora la finanţare; reaminteşte 
că 85 % din locurile de muncă din UE sunt 
oferite de IMM-uri; îndeamnă toate părţile 
interesate relevante să înlăture obstacolele 
care stau în calea creării de întreprinderi şi 
a liberei lor circulaţii; invită statele 
membre să enumere obstacolele în calea 
recrutării lucrătorilor, să nu legifereze 
decât atunci când este strict necesar şi în 



AM\869131RO.doc 113/183 PE467.007v01-00

RO

urma unui studiu de impact şi să nu 
agraveze constrângerile sociale şi fiscale 
ale întreprinderilor;

Or. fr

Amendamentul 225
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un mediu de 
reglementare prielnic şi să 
îmbunătăţească accesul acestora la 
finanţare; reaminteşte că 85 % din locurile 
de muncă din UE sunt oferite de IMM-uri; 
îndeamnă toate părţile interesate relevante 
să înlăture obstacolele care stau în calea 
creării de întreprinderi şi a liberei lor 
circulaţii;

15. având în vedere rolul pe care îl au 
întreprinderile mici şi mijlocii în reţeaua 
economică europeană, atât prin numărul 
lor mare, cât şi prin funcţia strategică a 
acestora în lupta împotriva şomajului; 
reaminteşte că 85 % din locurile de muncă 
din UE sunt oferite de IMM-uri; îndeamnă 
toate părţile interesate relevante să înlăture 
obstacolele care stau în calea creării de 
întreprinderi şi a liberei lor circulaţii; invită 
statele membre şi Comisia să stimuleze 
crearea de întreprinderi mici şi mijlocii, 
să le ofere un cadru de reglementare 
prielnic şi să îmbunătăţească accesul lor
la finanţare;

Or. it

Amendamentul 226
Georges Bach

Propunerea de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un mediu de 
reglementare prielnic şi să îmbunătăţească 

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un cadru de 
reglementare prielnic, să reducă nivelul 
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accesul acestora la finanţare; reaminteşte 
că 85 % din locurile de muncă din UE sunt 
oferite de IMM-uri; îndeamnă toate părţile 
interesate relevante să înlăture obstacolele 
care stau în calea creării de întreprinderi şi 
a liberei lor circulaţii;

birocraţiei la minimum şi să 
îmbunătăţească accesul acestora la 
finanţare; reaminteşte că 85 % din locurile 
de muncă din UE sunt oferite de IMM-uri; 
îndeamnă toate părţile interesate relevante 
să înlăture obstacolele care stau în calea 
creării de întreprinderi şi a liberei lor 
circulaţii;

Or. en

Amendamentul 227
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un mediu de 
reglementare prielnic şi să îmbunătăţească 
accesul acestora la finanţare; reaminteşte 
că 85% din locurile de muncă din UE sunt 
oferite de IMM-uri; îndeamnă toate părţile 
interesate relevante să înlăture obstacolele 
care stau în calea creării de întreprinderi şi 
a liberei lor circulaţii;

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un cadru de 
reglementare prielnic, să le faciliteze 
accesul pe piaţă şi să îmbunătăţească 
accesul acestora la finanţare; reaminteşte 
că 85% din locurile de muncă din UE sunt 
oferite de IMM-uri şi că firmele din cadrul 
întregii UE oferă o valoare adăugată de 
58 %; îndeamnă toate părţile interesate 
relevante să înlăture obstacolele care stau 
în calea creării de întreprinderi şi a liberei 
lor circulaţii; consideră că la nivel 
regional, naţional şi european măsurile 
de sprijin pentru IMM-uri ar trebui să se 
completeze reciproc;

Or. lt

Amendamentul 228
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 15
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un mediu de 
reglementare prielnic şi să îmbunătăţească 
accesul acestora la finanţare; reaminteşte 
că 85 % din locurile de muncă din UE sunt 
oferite de IMM-uri; îndeamnă toate părţile 
interesate relevante să înlăture 
obstacolele care stau în calea creării de 
întreprinderi şi a liberei lor circulaţii;

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii şi să abordeze în special 
antreprenoriatul femeilor, care a stagnat 
în cursul ultimului deceniu, să le ofere un 
mediu prielnic pentru crearea de locuri de 
muncă şi protejarea acestora, şi să 
îmbunătăţească accesul acestora la 
finanţare; reaminteşte că 85 % din locurile 
de muncă din UE sunt oferite de IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 229
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un mediu de 
reglementare prielnic şi să îmbunătăţească 
accesul acestora la finanţare; reaminteşte 
că 85 % din locurile de muncă din UE sunt 
oferite de IMM-uri; îndeamnă toate părţile 
interesate relevante să înlăture obstacolele 
care stau în calea creării de întreprinderi şi 
a liberei lor circulaţii;

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, precum şi creşterea acestora, să 
le ofere un cadru de reglementare prielnic 
şi să îmbunătăţească accesul acestora la 
finanţare; reaminteşte că 85 % din locurile 
de muncă din UE sunt oferite de IMM-uri; 
îndeamnă toate părţile interesate relevante 
să înlăture obstacolele care stau în calea 
creării de întreprinderi şi a liberei lor 
circulaţii;

Or. en

Amendamentul 230
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 15
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un mediu de 
reglementare prielnic şi să îmbunătăţească 
accesul acestora la finanţare; reaminteşte 
că 85 % din locurile de muncă din UE sunt 
oferite de IMM-uri; îndeamnă toate părţile 
interesate relevante să înlăture obstacolele 
care stau în calea creării de întreprinderi şi 
a liberei lor circulaţii;

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un cadru de 
reglementare prielnic, să reducă 
birocraţia, să îmbunătăţească accesul 
acestora la finanţare şi să utilizeze toate 
mecanismele disponibile pentru a garanta 
durabilitatea acestora, cum ar fi sistemele 
de garantare a împrumuturilor; 
reaminteşte că 85 % din locurile de muncă 
din UE sunt oferite de IMM-uri; îndeamnă 
toate părţile interesate relevante să înlăture 
obstacolele care stau în calea creării de 
întreprinderi şi a liberei lor circulaţii;

Or. en

Amendamentul 231
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un mediu de 
reglementare prielnic şi să îmbunătăţească 
accesul acestora la finanţare; reaminteşte 
că 85 % din locurile de muncă din UE sunt 
oferite de IMM-uri; îndeamnă toate părţile 
interesate relevante să înlăture obstacolele
care stau în calea creării de întreprinderi 
şi a liberei lor circulaţii;

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un cadru de 
reglementare prielnic şi să îmbunătăţească 
accesul acestora la finanţare; reaminteşte 
că 85 % din locurile de muncă din UE sunt 
oferite de IMM-uri; îndeamnă toate părţile 
interesate relevante să înlăture toate 
măsurile care pot împiedica crearea de 
întreprinderi şi a liberei lor circulaţii;

Or. fr
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Amendamentul 232
Tiziano Motti

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un mediu de 
reglementare prielnic şi să îmbunătăţească 
accesul acestora la finanţare; reaminteşte 
că 85 % din locurile de muncă din UE sunt 
oferite de IMM-uri; îndeamnă toate părţile 
interesate relevante să înlăture obstacolele 
care stau în calea creării de întreprinderi şi 
a liberei lor circulaţii;

15. invită statele membre şi Comisia să 
stimuleze crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii, să le ofere un cadru de 
reglementare şi fiscal prielnic şi să 
îmbunătăţească accesul acestora la 
finanţare; reaminteşte că 85 % din locurile 
de muncă din UE sunt oferite de IMM-uri; 
îndeamnă toate părţile interesate relevante 
să înlăture obstacolele care stau în calea 
creării de întreprinderi şi a liberei lor 
circulaţii;

Or. it

Amendamentul 233
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. consideră că, în vederea redresării 
pieţei forţei de muncă, este nevoie de o 
utilizare specifică a inovaţiilor şi de o 
bază industrială competitivă, de sprijin 
pentru tineri pe piaţa forţei de muncă şi 
pentru modelele de afaceri cu iniţiativă în 
cercetare şi dezvoltare, precum şi de 
stimulentele individuale pentru angajarea 
unui cerc mai vast de şomeri;

Or. bg

Amendamentul 234
Elisabeth Schroedter
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Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. invită Comisia să recunoască în mod 
oficial contribuţia adusă de 
întreprinderile economiei sociale la 
îndeplinirea obiectivelor UE 2020, 
îndeosebi în vederea creşterii ocupării 
forţei de muncă şi a reducerii excluziunii 
sociale, şi să stabilească un cadru legal 
care să caracterizeze societăţile mutuale, 
asociaţiile şi fundaţiile în funcţie de 
obiective şi diferite forme ale actorilor 
economici sociali;

Or. en

Amendamentul 235
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. salută insistenţa Comisiei de a 
introduce pe viitor, la nivel european, o 
procedură de autorizare simplificată 
pentru şederea limitată pe teritoriul 
Uniunii a angajaţilor unui concern 
originari din ţări terţe; 

Or. de

Amendamentul 236
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. invită statele membre şi Comisia să 
investească mai mult în crearea de locuri 
de muncă pentru a) a crea oportunităţi de 
ocupare a forţei de muncă pentru 
persoanele cu competenţe diverse şi b) a 
reduce excluziunea socială în rândul 
persoanelor celor mai vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 237
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. invită Comisia Europeană şi statele 
membre să sprijine crearea de locuri de 
muncă prin înfiinţarea de IMM-uri şi 
creşterea lor, prin promovarea 
competenţelor antreprenoriale, prin 
formarea noilor antreprenori şi 
sprijinirea dezvoltării eficace de 
competenţe pentru personalul IMM-
urilor;

Or. en

Amendamentul 238
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 15b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15b. consideră că angajatorii, îndeosebi 
IMM-urile, ar trebui să sprijine 
iniţiativele de învăţare pe tot parcursul 
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vieţii prin facilitarea accesului la activităţi 
de învăţare, mai adecvate necesităţilor 
lucrătorilor, în timpul orelor de muncă, 
prin individualizarea planurilor de 
învăţare, trecerea la formarea pe bază de 
competenţe, trecerea la modularizare sau 
utilizarea învăţării la distanţă;

Or. en

Amendamentul 239
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 15c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15c. consideră că economia socială joacă 
un rol important, contribuind la crearea 
de noi locuri de muncă, menţinând locuri 
de muncă în sectoare şi întreprinderi în 
perioadele de criză şi/sau în întreprinderi 
ameninţate cu închiderea, crescând 
nivelurile de stabilitate a locurilor de 
muncă, menţinând vii competenţe precum 
meşteşugurile şi explorând noi ocupaţii şi 
dezvoltând posibilităţi de angajare pentru 
grupuri care sunt deosebit de 
dezavantajate şi care fac obiectul 
excluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 240
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 15d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15d. subliniază necesitatea dezvoltării 
suplimentare a economiei sociale ca sursă 
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de posibilităţi de angajare cu condiţii 
decente pentru mulţi lucrători, care se 
confruntă adesea cu riscul excluziunii 
sociale, contribuind la crearea unei 
bunăstări favorabile incluziunii sociale şi 
la dezvoltarea pieţelor muncii favorabile 
incluziunii;

Or. en

Amendament 241
Ole Christensen

 Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. subliniază nu numai că în viitor va 
exista o lipsă de forţă de muncă calificată 
în domeniul ştiinţelor, al tehnologiei, al 
ingineriei, precum şi în alte industrii ale 
cunoaşterii, ci şi că trebuie depuse în 
general eforturi pentru creşterea 
calificărilor în rândul lucrătorilor 
calificaţi şi necalificaţi;

Or. da

Amendamentul 242
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. invită Comisia şi statele membre să 
continue colaborarea în vederea creării 
unui sistem integrat şi competitiv de pieţe 
de capital de risc, fundamental pentru 
crearea şi creşterea IMM-urilor
inovatoare;
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Or. pt

Amendamentul 243
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că trebuie realizată o piaţă 
unică competitivă şi fără obstacole pentru 
a facilita libera circulaţie a lucrătorilor; 
în acest sens, invită Comisia şi statele 
membre să colaboreze îndeaproape cu 
partenerii sociali şi să încurajeze 
schimbul de bune practici şi experienţe în 
acest domeniu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 244
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că trebuie realizată o piaţă 
unică competitivă şi fără obstacole pentru a 
facilita libera circulaţie a lucrătorilor; în 
acest sens, invită Comisia şi statele 
membre să colaboreze îndeaproape cu 
partenerii sociali şi să încurajeze schimbul 
de bune practici şi experienţe în acest 
domeniu;

16. consideră că trebuie realizată o piaţă 
unică competitivă şi fără obstacole pentru a 
facilita libera circulaţie a lucrătorilor; în 
acest sens, invită Comisia şi statele 
membre să colaboreze îndeaproape cu 
partenerii sociali şi să încurajeze schimbul 
de bune practici şi experienţe în acest 
domeniu; subliniază că, în acest caz, 
trebuie să se ţină seama şi de aspectele 
sociale, fiind în acelaşi timp necesar să se 
evite dumpingul salarial;

Or. de
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Amendament 245
Ole Christensen

 Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că trebuie realizată o piaţă 
unică competitivă şi fără obstacole pentru 
a facilita libera circulaţie a lucrătorilor; în 
acest sens, invită Comisia şi statele 
membre să colaboreze îndeaproape cu 
partenerii sociali şi să încurajeze schimbul 
de bune practici şi experienţe în acest 
domeniu;

16. consideră că trebuie realizată o piaţă 
unică competitivă pentru a facilita libera 
circulaţie a lucrătorilor; în acest sens, invită 
Comisia şi statele membre să colaboreze 
îndeaproape cu partenerii sociali şi să 
încurajeze schimbul de bune practici şi 
experienţe privind modul de dezvoltare a 
pieţei interne, ţinând cont de siguranţa 
socială a salariaţilor şi respectând 
condiţiile aplicabile în materie de 
ocuparea forţei de muncă şi de salarizare 
în statul membru gazdă;

Or. da

Amendamentul 246
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că trebuie realizată o piaţă 
unică competitivă şi fără obstacole pentru 
a facilita libera circulaţie a lucrătorilor; 
în acest sens, invită Comisia şi statele 
membre să colaboreze îndeaproape cu 
partenerii sociali şi să încurajeze schimbul 
de bune practici şi experienţe în acest 
domeniu;

16. consideră că trebuie să se acorde 
prioritate creşterii producţiei, serviciilor 
publice de calitate, creării locurilor de 
muncă de calitate şi cu drepturi şi 
combaterii sărăciei; în acest sens, invită 
Comisia şi statele membre să colaboreze 
îndeaproape cu partenerii sociali şi să 
încurajeze schimbul de bune practici şi 
experienţe în acest domeniu;

Or. pt
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Amendamentul 247
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că trebuie realizată o piaţă 
unică competitivă şi fără obstacole pentru a 
facilita libera circulaţie a lucrătorilor; în 
acest sens, invită Comisia şi statele 
membre să colaboreze îndeaproape cu 
partenerii sociali şi să încurajeze schimbul 
de bune practici şi experienţe în acest 
domeniu;

16. consideră că o piaţă unică competitivă 
şi fără obstacole trebuie să fie însoţită de o 
legislaţie în domeniul muncii care să 
creeze condiţii de egalitate, sisteme 
puternice de securitate socială, 
portabilitatea drepturilor şi a beneficiilor 
pentru a facilita libera circulaţie a 
lucrătorilor; în acest sens, invită Comisia şi 
statele membre să colaboreze îndeaproape 
cu partenerii sociali şi să încurajeze 
schimbul de bune practici şi experienţe în 
acest domeniu, precum şi să asigure 
portabilitatea drepturilor sociale pentru 
toţi lucrătorii;

Or. en

Amendamentul 248
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că trebuie realizată o piaţă 
unică competitivă şi fără obstacole pentru a 
facilita libera circulaţie a lucrătorilor; în 
acest sens, invită Comisia şi statele 
membre să colaboreze îndeaproape cu 
partenerii sociali şi să încurajeze schimbul 
de bune practici şi experienţe în acest 
domeniu;

16. consideră că trebuie realizată o piaţă 
unică competitivă şi fără obstacole pentru a 
facilita libera circulaţie a lucrătorilor; în 
acest sens, invită Comisia şi statele 
membre să colaboreze îndeaproape cu 
partenerii sociali şi să încurajeze schimbul 
de bune practici şi experienţe în acest 
domeniu, sporind solidaritatea socială şi 
din cadrul afacerilor;

Or. lt
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Amendamentul 249
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că trebuie realizată o piaţă 
unică competitivă şi fără obstacole pentru a 
facilita libera circulaţie a lucrătorilor; în 
acest sens, invită Comisia şi statele 
membre să colaboreze îndeaproape cu 
partenerii sociali şi să încurajeze schimbul 
de bune practici şi experienţe în acest 
domeniu;

16. consideră că trebuie realizată o piaţă 
unică competitivă şi fără obstacole pentru a 
facilita libera circulaţie a lucrătorilor; în 
acest sens, invită Comisia şi statele
membre să colaboreze îndeaproape cu 
partenerii sociali şi să încurajeze schimbul 
de bune practici şi experienţe în acest 
domeniu, precum şi să asigure 
portabilitatea drepturilor sociale pentru 
toţi lucrătorii;

Or. en

Amendamentul 250
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. invită Comisia, pentru a pune capăt 
dumpingului social şi reducerii condiţiilor 
de muncă în UE, să pună în aplicare 
dispoziţiile legale necesare, astfel încât 
libertăţile economice de pe piaţa unică să 
respecte legislaţia muncii şi cele mai 
avansate standarde şi practici în materie 
de relaţii industriale, să respecte 
reprezentarea şi negocierile colective, 
precum şi acţiunea colectivă, inclusiv 
dreptul la grevă şi la remunerare egală 
pentru munca de valoare egală;

Or. en
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Amendamentul 251
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 16b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. consideră că delocalizarea producţiei 
ca urmare a restructurărilor industriale şi 
a lipsei de reglementări a 
comportamentului multinaţional cu 
privire la această chestiune au un efect 
negativ în ceea ce priveşte rata ocupării 
forţei de muncă şi crearea de locuri de 
muncă în Europa; invită Comisia să pună 
în aplicare un set de norme şi politici 
pentru a crea un cadru pentru 
restructurările sociale decente;

Or. en

Amendamentul 252
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a consideră că mobilitatea profesională 
este o condiţie prealabilă pentru a dispune 
de posibilităţi mai mari de alegere şi 
pentru a permite unui număr mai mare de 
persoane să găsească locuri de muncă noi 
şi mai bune;

Or. it

Amendamentul 253
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. invită Comisia să consolideze 
actualul cadru juridic pentru 
recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor 
profesionale;

Or. en

Amendamentul 254
Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. condamnă cu fermitate munca 
nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să efectueze verificări periodice şi 
să iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la 
dezavantajele pe termen lung pentru 
lucrătorii angajaţi în economia neagră;

17. condamnă cu fermitate munca 
nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să efectueze verificări periodice şi 
să iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la 
dezavantajele pe termen lung pentru 
lucrătorii angajaţi în economia neagră;
solicită, cu toate acestea, ca această luptă 
împotriva muncii nedeclarate să se 
desfăşoare în conformitate cu legea şi 
procedura contradictorie; solicită, de 
asemenea, o definiţie clară a muncii 
nedeclarate;

Or. fr

Amendamentul 255
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. condamnă cu fermitate munca 17. condamnă cu fermitate munca 
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nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să efectueze verificări periodice şi 
să iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la 
dezavantajele pe termen lung pentru 
lucrătorii angajaţi în economia neagră;

nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să efectueze verificări periodice şi 
să iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la 
dezavantajele pe termen lung pentru 
lucrătorii angajaţi în economia neagră; în 
plus, evidenţiază creşterea îngrijorătoare 
a fenomenului „falşi lucrători 
independenţi”prin care sunt eludate de 
fapt protecţiile esenţiale cuvenite multor 
lucrători independenţi, deseori tineri şi 
calificaţi;

Or. it

Amendamentul 256
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. condamnă cu fermitate munca 
nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să efectueze verificări periodice şi 
să iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la 
dezavantajele pe termen lung pentru 
lucrătorii angajaţi în economia neagră;

17. condamnă cu fermitate munca 
nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să efectueze verificări periodice şi 
să iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la drepturile 
lucrătorilor şi dezavantajele pe termen 
lung pentru lucrătorii angajaţi în economia 
neagră; invită statele membre să creeze 
stimulente pentru angajatori, cu scopul de 
a oferi oportunităţi de angajare legală, şi 
să reducă stimulentele pentru munca 
precară sau falsa desfăşurare de activităţi 
independente, precum contribuţiile mai 
scăzute la asigurările sociale şi reducerea 
impozitelor;

Or. en
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Amendamentul 257
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. condamnă cu fermitate munca 
nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să efectueze verificări periodice şi 
să iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la 
dezavantajele pe termen lung pentru 
lucrătorii angajaţi în economia neagră;

17. condamnă cu fermitate munca 
nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să efectueze verificări periodice şi 
să iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la 
dezavantajele pe termen lung pentru 
lucrătorii angajaţi în economia neagră;
solicită dezvoltarea unei economii 
domestice care să satisfacă necesităţile 
reale şi să asigure servicii de îngrijire de 
înaltă calitate şi accesibile pentru toţi, 
condiţii bune de muncă şi de remunerare 
pentru a evita recurgerea la munca 
nedeclarată;

Or. en

Amendamentul 258
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. condamnă cu fermitate munca 
nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să efectueze verificări periodice şi 
să iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la 
dezavantajele pe termen lung pentru 
lucrătorii angajaţi în economia neagră;

17. condamnă cu fermitate munca 
nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să efectueze verificări periodice,
să pedepsească angajatorii care oferă 
contracte de muncă nesigure, precum şi 
să iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la 
dezavantajele pe termen lung pentru 
lucrătorii angajaţi în economia neagră;

Or. bg
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Amendamentul 259
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. condamnă cu fermitate munca 
nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să efectueze verificări periodice şi 
să iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la 
dezavantajele pe termen lung pentru 
lucrătorii angajaţi în economia neagră;

17. condamnă cu fermitate munca 
nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să reducă sarcina fiscală a 
salariului minim, să îmbunătăţească şi să 
simplifice condiţiile legale de angajare, să 
promoveze păstrarea locului de muncă, să 
efectueze verificări periodice şi să iniţieze 
campanii de informare pentru a sensibiliza 
cetăţenii cu privire la dezavantajele pe 
termen lung pentru lucrătorii angajaţi în 
economia neagră;

Or. lt

Amendamentul 260
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. condamnă cu fermitate munca 
nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să efectueze verificări periodice şi 
să iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la 
dezavantajele pe termen lung pentru 
lucrătorii angajaţi în economia neagră;

17. condamnă cu fermitate munca 
nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să efectueze verificări periodice şi 
să iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la 
dezavantajele pe termen lung pentru 
lucrătorii angajaţi în economia neagră;
solicită dezvoltarea unei economii de 
îngrijire care să satisfacă necesităţile 
reale şi să asigure servicii de îngrijire de 
înaltă calitate şi accesibile pentru toţi, 
condiţii bune de muncă şi de remunerare 
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pentru a evita recurgerea la munca 
nedeclarată;

Or. en

Amendamentul 261
Georges Bach

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. condamnă cu fermitate munca 
nedeclarată care pune în pericol atât 
societatea, cât şi lucrătorii; invită statele 
membre să efectueze verificări periodice şi 
să iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la 
dezavantajele pe termen lung pentru 
lucrătorii angajaţi în economia neagră;

17. condamnă cu fermitate munca ilegală
care provoacă mari daune societăţii şi
pune în pericol lucrătorii; invită statele 
membre să intensifice verificările, 
aplicând sancţiuni corespunzătoare, şi să 
iniţieze campanii de informare pentru a 
sensibiliza cetăţenii cu privire la 
dezavantajele pe termen lung pentru 
lucrătorii angajaţi în economia neagră;

Or. de

Amendamentul 262
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. consideră că sectorul serviciilor de 
sănătate trebuie să joace un rol esenţial în 
realizarea obiectivelor Strategiei Europa 
2020; în plus, consideră că, din cauza 
evoluţiei demografice, sectorul serviciilor 
de sănătate şi sociale constituie un 
angajator important a cărui importanţă este 
foarte probabil să crească; invită Comisia 
să iniţieze un studiu privind asistenţii 
îngrijitori angajaţi la domiciliul clienţilor 
pentru a stabili dacă legislaţia UE oferă 

18. consideră că sectorul serviciilor de 
sănătate trebuie să joace un rol esenţial în 
realizarea obiectivelor Strategiei Europa 
2020; în plus, consideră că, din cauza 
evoluţiei demografice, sectorul serviciilor 
de sănătate şi sociale constituie un 
angajator important, a cărui importanţă este 
foarte probabil să crească, şi un factor de 
contribuţie esenţial la incluziunea socială; 
invită Comisia Europeană să sprijine şi să 
pună în aplicare (aşteptata) convenţie 
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suficientă protecţie socială pentru această 
categorie de lucrători;

OIM, însoţită de o recomandare cu privire 
la lucrătorii interni, pentru a îmbunătăţi 
condiţiile de lucru adesea inumane pentru 
lucrătorii din acest sector; invită Comisia 
să iniţieze un studiu privind asistenţii 
îngrijitori angajaţi la domiciliul clienţilor 
pentru a stabili dacă legislaţia UE oferă 
suficientă protecţie socială pentru această 
categorie de lucrători, formată în principal 
din femei;

Or. en

Amendament 263
Ole Christensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. consideră că sectorul serviciilor de 
sănătate trebuie să joace un rol esenţial în 
realizarea obiectivelor Strategiei Europa 
2020; în plus, consideră că, din cauza 
evoluţiei demografice, sectorul serviciilor 
de sănătate şi sociale constituie un 
angajator important a cărui importanţă este 
foarte probabil să crească; invită Comisia 
să iniţieze un studiu privind asistenţii 
îngrijitori angajaţi la domiciliul clienţilor 
pentru a stabili dacă legislaţia UE oferă 
suficientă protecţie socială pentru această 
categorie de lucrători;

18. consideră că sectorul serviciilor de 
sănătate trebuie să joace un rol esenţial în 
realizarea obiectivelor Strategiei Europa 
2020; în plus, consideră că, din cauza 
evoluţiei demografice, sectorul serviciilor 
de sănătate şi sociale constituie un 
angajator important a cărui importanţă este 
foarte probabil să crească; invită Comisia 
să iniţieze un studiu privind asistenţii 
îngrijitori angajaţi la domiciliul clienţilor 
pentru a stabili dacă legislaţia UE oferă 
suficientă protecţie socială pentru această 
categorie de lucrători şi dacă grupurile 
integrează pe deplin normele şi 
regulamentele privind pieţele forţei de 
muncă din statele membre;

Or. da

Amendamentul 264
Philippe Boulland
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Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. consideră că sectorul serviciilor de 
sănătate trebuie să joace un rol esenţial în 
realizarea obiectivelor Strategiei Europa 
2020; în plus, consideră că, din cauza 
evoluţiei demografice, sectorul serviciilor 
de sănătate şi sociale constituie un 
angajator important a cărui importanţă este 
foarte probabil să crească; invită Comisia 
să iniţieze un studiu privind asistenţii 
îngrijitori angajaţi la domiciliul clienţilor 
pentru a stabili dacă legislaţia UE oferă 
suficientă protecţie socială pentru această 
categorie de lucrători;

18. consideră că sectorul serviciilor de 
sănătate trebuie să joace un rol esenţial în 
realizarea obiectivelor Strategiei Europa 
2020; în plus, consideră că, din cauza 
evoluţiei demografice, sectorul serviciilor 
de sănătate şi sociale reprezintă un 
potenţial angajator a cărui importanţă este 
foarte probabil să crească; invită Comisia 
să iniţieze un studiu privind asistenţii 
îngrijitori angajaţi la domiciliul clienţilor 
pentru a stabili dacă legislaţia UE oferă 
suficientă protecţie socială pentru această 
categorie de lucrători;

Or. fr

Amendamentul 265
Georges Bach

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. consideră că sectorul serviciilor de 
sănătate trebuie să joace un rol esenţial în 
realizarea obiectivelor Strategiei Europa 
2020; în plus, consideră că, din cauza 
schimbărilor democratice, sectorul 
serviciilor de sănătate şi sociale constituie 
un angajator important a cărui importanţă 
este foarte probabil să crească; invită 
Comisia să iniţieze un studiu privind 
asistenţii îngrijitori angajaţi la domiciliul 
clienţilor pentru a stabili dacă legislaţia UE 
oferă suficientă protecţie socială pentru 
această categorie de lucrători;

18. consideră că sectorul serviciilor de 
sănătate trebuie să joace un rol esenţial în 
realizarea obiectivelor Strategiei Europa 
2020; în plus, consideră că, din cauza 
evoluţiei demografice, sectorul serviciilor 
de sănătate şi sociale constituie un 
angajator important a cărui importanţă va 
creşte considerabil; invită Comisia să 
iniţieze un studiu privind asistenţii 
îngrijitori angajaţi la domiciliul clienţilor 
pentru a stabili dacă legislaţia UE oferă 
suficientă protecţie socială pentru această 
categorie de lucrători;

Or. de
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Amendamentul 266
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. consideră că sectorul serviciilor de 
sănătate trebuie să joace un rol esenţial în 
realizarea obiectivelor Strategia Europa 
2020; în plus, consideră că, din cauza 
evoluţiei demografice, sectorul serviciilor 
de sănătate şi sociale constituie un 
angajator important a cărui importanţă este 
foarte probabil să crească; invită Comisia 
să iniţieze un studiu privind asistenţii 
îngrijitori angajaţi la domiciliul clienţilor 
pentru a stabili dacă legislaţia UE oferă 
suficientă protecţie socială pentru această 
categorie de lucrători;

18. consideră că sectorul serviciilor de 
sănătate trebuie să joace un rol esenţial în 
realizarea obiectivelor Strategia Europa 
2020; în plus, consideră că, din cauza 
evoluţiei demografice, sectorul serviciilor 
de sănătate şi sociale constituie un 
angajator important a cărui importanţă este 
foarte probabil să crească; invită Comisia 
să iniţieze un studiu privind asistenţii 
îngrijitori angajaţi la domiciliul clienţilor,
pentru a stabili dacă legislaţia UE oferă 
suficientă protecţie socială pentru această 
categorie de lucrători, precum şi 
încurajarea unui stil de viaţă independent 
şi a altor soluţii adecvate şi durabile;

Or. hu

Amendamentul 267
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. subliniază potenţialul serviciilor 
sociale, de sănătate, de îngrijire şi 
educaţie pentru a crea noi locuri de 
muncă şi solicită o investiţie puternică şi 
durabilă în aceste servicii şi 
infrastructuri-cheie, precum şi condiţii de 
lucru decente pentru a sprijini furnizarea 
de servicii de calitate; aşteaptă cu interes 
planul de acţiune al Comisiei privind
abordarea lacunelor în furnizarea de 
lucrători în domeniul sănătăţii;
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Or. en

Amendamentul 268
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a consideră că o utilizare mai eficientă 
a fondurilor UE ar trebui însoţită de o 
creştere adecvată a acestora, prin resurse 
proprii ale bugetului comunitar, finalizate 
prin atingerea obiectivelor ambiţioase 
referitoare la ocuparea forţei de muncă;

Or. it

Amendamentul 269
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. invită Comisia, statele membre, 
partenerii sociali şi alte părţi interesate să 
asigure o utilizare eficientă a fondurilor 
UE, cum ar fi FSE, FEDER şi Fondul de 
coeziune, precum şi a instrumentelor UE 
de finanţare, cum ar fi instrumentul de 
microfinanţare pentru crearea de locuri de 
muncă;

19. invită Comisia, statele membre, 
partenerii sociali şi alte părţi interesate să 
asigure o utilizare eficientă a fondurilor 
UE, cum ar fi FSE, FEDER şi Fondul de 
coeziune, precum şi a instrumentelor UE 
de finanţare, cum ar fi instrumentul de 
microfinanţare pentru crearea de locuri de 
muncă; subliniază avantajele orientării 
investiţiei de fonduri structurale către 
educaţie şi formare în domeniile cu 
valoare adăugată ridicată din punct de 
vedere tehnologic, precum şi către cele 
deosebit de importante pentru a favoriza 
tranziţia către modele de creştere mai 
durabile;

Or. es
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Amendamentul 270
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. invită Comisia, statele membre, 
partenerii sociali şi alte părţi interesate să 
asigure o utilizare eficientă a fondurilor 
UE, cum ar fi FSE, FEDER şi Fondul de 
coeziune, precum şi a instrumentelor UE 
de finanţare, cum ar fi instrumentul de 
microfinanţare pentru crearea de locuri de 
muncă;

19. invită Comisia, statele membre, 
partenerii sociali şi alte părţi interesate să 
asigure o utilizare eficientă a fondurilor 
UE, cum ar fi FSE, FEDER şi Fondul de 
coeziune, precum şi a instrumentelor UE 
de finanţare, cum ar fi instrumentul de 
microfinanţare pentru crearea de locuri de 
muncă şi alte măsuri financiare 
inovatoare; solicită să se acorde o atenţie 
deosebită acelor state membre care 
înregistrează o rată a şomajului mare şi 
un venit minim lunar sub pragul de 
sărăcie;

Or. lt

Amendamentul 271
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. invită Comisia, statele membre, 
partenerii sociali şi alte părţi interesate să 
asigure o utilizare eficientă a fondurilor 
UE, cum ar fi FSE, FEDER şi Fondul de 
coeziune, precum şi a instrumentelor UE 
de finanţare, cum ar fi instrumentul de 
microfinanţare pentru crearea de locuri de 
muncă;

19. invită Comisia, statele membre, 
partenerii sociali şi alte părţi interesate să 
asigure, în termeni practici, o utilizare 
eficientă şi simplificată a procedurilor de 
acordare de avansuri şi de rambursare a
fondurilor UE, cum ar fi FSE, FEDER şi 
Fondul de coeziune, precum şi a 
instrumentelor UE de finanţare, cum ar fi 
instrumentul de microfinanţare pentru
crearea de locuri de muncă;

Or. en
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Amendamentul 272
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. invită Comisia, statele membre, 
partenerii sociali şi alte părţi interesate să 
asigure o utilizare eficientă a fondurilor 
UE, cum ar fi FSE, FEDER şi Fondul de 
coeziune, precum şi a instrumentelor UE 
de finanţare, cum ar fi instrumentul de 
microfinanţare pentru crearea de locuri de 
muncă;

19. invită Comisia, statele membre, 
partenerii sociali şi alte părţi interesate să 
asigure o utilizare eficientă, sinergetică şi 
coerentă cu misiunea lor, a fondurilor UE, 
cum ar fi FSE, FEDER şi Fondul de 
coeziune, precum şi a instrumentelor UE 
de finanţare, cum ar fi instrumentul de 
microfinanţare pentru crearea de locuri de 
muncă;

Or. it

Amendamentul 273
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. invită Comisia, statele membre, 
partenerii sociali şi alte părţi interesate să 
asigure o utilizare eficientă a fondurilor 
UE, cum ar fi FSE, FEDER şi Fondul de
coeziune, precum şi a instrumentelor UE 
de finanţare, cum ar fi instrumentul de 
microfinanţare pentru crearea de locuri de 
muncă;

19. invită Comisia, statele membre, 
partenerii sociali şi alte părţi interesate să 
asigure o utilizare eficientă a fondurilor
UE, cum ar fi FSE, FEDER şi Fondul de 
coeziune, precum şi a instrumentelor UE 
de finanţare, cum ar fi instrumentul de 
microfinanţare pentru crearea de locuri de 
muncă şi pentru sprijinirea economiei 
sociale;

Or. en

Amendamentul 274
Philippe Boulland
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Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. invită statele să asigure consolidarea 
securităţii juridice a întreprinderilor, şi 
anume prin reducerea termenelor-limită 
aplicabile în cadrul contenciosului social;

Or. fr

Amendamentul 275
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. consideră că, pentru a fi utilizat 
profitabil, Fondul social european trebuie 
să se concentreze asupra investiţiilor în 
competenţe, formare continuă, luând în 
considerare noile competenţe legate de 
dezvoltarea durabilă şi reconversia 
profesională, buna funcţionare a pieţei 
forţei de muncă, crearea de oportunităţi 
de locuri de muncă şi condiţii sociale, 
cercetare şi inovare pentru a facilita 
tranziţia către o economie durabilă, în 
vederea promovării capacităţii de inserţie 
profesională, a productivităţii, a creşterii, 
a remunerării corespunzătoare, a calităţii 
vieţii şi a ocupării forţei de muncă în 
Europa şi, de asemenea, pentru a 
promova măsuri de combatere a sărăciei 
şi realizare a incluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 276
Rovana Plumb
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Propunere de rezoluţie
Punctul 19b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19b. subliniază necesitatea veniturilor 
suplimentare pentru a finanţa 
instrumentele Pactului european privind 
progresul social, care ar putea fi generate 
prin introducerea de taxe ecologice/pe 
carbon şi prin înăsprirea Sistemului 
european de comercializare a emisiilor în 
vederea încurajării creării de locuri de 
muncă ecologice, îndeosebi în domeniul 
energiei regenerabile, al eficienţei 
energetice şi al reciclării, care trebuie 
sprijinite în mod activ;

Or. en

Amendamentul 277
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. observă că politicile de flexisecuritate 
sunt plasate în centrul agendei şi subscrie 
la evaluarea Comisiei conform căreia 
criza a supus unui test serios mecanismele 
naţionale de flexisecuritate;

20. constată că studiile recente 
demonstrează că o flexibilitate mai mare 
are de obicei ca efect diminuarea 
statutului lucrătorilor care sunt din ce în 
ce mai des angajaţi temporar şi nu 
permanent, cu normă redusă şi nu cu 
normă întreagă, şi care devin cu 
precădere, involuntar, lucrători 
independenţi; întrucât noile cercetări 
realizate pe baza datelor de la OCDE, 
indică că, cu cât este mai flexibilă 
ocuparea forţei de muncă, cu atât este 
mai instabilă, şi că flexibilitatea ocupării 
forţei de muncă are un impact negativ 
mai mare asupra „capacităţii de inserţie 
profesională” (îmbunătăţirea 
competenţelor şi a nivelului de calificare 
al lucrătorilor);
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Or. pt

Amendamentul 278
Birgit Sippel

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. observă că politicile de flexisecuritate 
sunt plasate în centrul agendei şi subscrie 
la evaluarea Comisiei conform căreia criza 
a supus unui test serios mecanismele 
naţionale de flexisecuritate;

20. observă că politicile de flexisecuritate 
sunt plasate în centrul agendei şi subscrie 
la evaluarea Comisiei conform căreia criza 
a supus unui test serios mecanismele 
naţionale de flexisecuritate; subliniază că 
măsurile de flexisecuritate trebuie 
adaptate la caracteristicile sociale şi la 
structura specifică a pieţei naţionale a 
muncii, precum şi la interesele 
angajatorilor şi ale angajaţilor;

Or. de

Amendamentul 279
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. observă că politicile de flexisecuritate 
sunt plasate în centrul agendei şi subscrie 
la evaluarea Comisiei conform căreia criza 
a supus unui test serios mecanismele 
naţionale de flexisecuritate;

20. observă că politicile de flexisecuritate 
sunt plasate în centrul agendei şi subscrie 
la evaluarea Comisiei conform căreia criza 
a supus unui test serios mecanismele 
naţionale de flexisecuritate; subliniază 
totuşi necesitatea de a continua reformele
pieţei forţei de muncă fără a submina 
politicile de succes în materie de 
flexisecuritate, pe baza consensului, şi 
încrederea reciprocă între guvernele 
naţionale şi partenerii sociali;

Or. en
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Amendamentul 280
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. observă că politicile de flexisecuritate 
sunt plasate în centrul agendei şi subscrie 
la evaluarea Comisiei conform căreia criza 
a supus unui test serios mecanismele 
naţionale de flexisecuritate;

20. observă că politicile de flexisecuritate 
sunt plasate în centrul agendei şi subscrie 
la evaluarea Comisiei conform căreia criza 
a supus unui test serios mecanismele 
naţionale de flexisecuritate, în special 
acolo unde au fost introduse măsuri 
ample de flexibilitate externă pe piaţa 
muncii, fără consolidarea necesară a 
sistemelor de securitate socială;

Or. it

Amendamentul 281
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. observă că politicile de flexisecuritate 
sunt plasate în centrul agendei şi subscrie 
la evaluarea Comisiei conform căreia criza 
a supus unui test serios mecanismele 
naţionale de flexisecuritate;

20. critică faptul că politicile de 
flexisecuritate ale secolului XX-lea sunt 
plasate în centrul agendei privind noi 
competenţe pentru noi locuri de muncă;
subscrie la evaluarea Comisiei conform 
căreia criza a supus unui test serios 
mecanismele naţionale de flexisecuritate, 
demonstrând adesea nereuşitele sale, 
îndeosebi cu privire la lucrătorii tineri;

Or. en

Amendamentul 282
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. consideră că negocierea colectivă 
joacă un rol fundamental în protecţia şi 
întărirea drepturilor lucrătorilor şi că 
acest instrument ar trebui protejat şi 
extins;

Or. it

Amendamentul 283
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. invită Comisia să sublinieze dialogul 
social ca o parte integrală a modelului de 
flexisecuritate; consideră că siguranţa 
locului de muncă nu va fi obţinută prin 
recurgerea la bunăvoinţa sau bunul simţ 
al angajatorilor şi că încrederea între 
partenerii sociali şi autorităţile publice 
este o condiţie prealabilă pentru 
flexisecuritate; consideră, de asemenea, 
că partenerii sociali sunt cel mai în 
măsură să abordeze necesităţile 
lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 284
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 20b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20b. consideră că flexisecuritatea are, de 
asemenea, implicaţii financiare şi că 
siguranţa veniturilor şi un nivel ridicat de 
protecţie socială sunt condiţii prealabile 
pentru negocierile de succes privind 
flexisecuritatea; consideră, de asemenea, 
că soluţiile negociate pot exista numai 
dacă există un sistem puternic şi fiabil 
pentru a asigura veniturile şi protecţia 
socială şi că acest lucru are implicaţii în 
termeni de politică macroeconomică şi 
constrângeri legate de cheltuielile 
publice;

Or. en

Amendamentul 285
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 20c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20c. încurajează Comisia şi statele 
membre să însoţească trecerea spre o 
economie socială, durabilă din punct de 
vedere al mediului şi cu emisii reduse de 
carbon, prin politici active pe piaţa forţei 
de muncă, inclusiv formarea 
cuprinzătoare şi programele de 
recalificare pentru locuri de muncă 
ecologice; consideră că trebuie 
întreprinse iniţiative speciale către 
învăţarea iniţială şi pe tot parcursul vieţii 
a lucrătorilor, ca un factor de creştere 
economică în măsură să stimuleze 
competitivitatea europeană;

Or. en
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Amendamentul 286
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a observă necesitatea de consolidare a 
învăţării permanente şi a creşterii 
flexibilităţii şi siguranţei cu privire la 
ocuparea forţei de muncă;

Or. it

Amendamentul 287
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi tinerii, lucrătorii 
cu calificări reduse şi lucrătorii care 
prezintă un handicap;

21. consideră că statele membre ar trebui 
să adopte măsuri corespunzătoare în 
vederea eliminării treptate a ocupării 
forţei de muncă instabile şi atipice; 
consideră că un instrument ar putea fi 
stabilirea unui sistem de creştere treptată 
a contribuţiilor angajatorilor la sistemul 
de asigurare socială, în conformitate cu 
principiul potrivit căruia „cu cât este mai 
slabă categoria de locuri de muncă (de 
scurtă durată, cu perspective slabe şi 
riscuri mari), cu atât sunt mai mari 
contribuţiile sociale”; consideră că 
contribuţiile treptate ar putea să-i facă pe 
angajatori să creeze un contract 
permanent, şi nu să prelungească un 
contract temporar şi, în consecinţă, să 
angajeze lucrători în condiţii mai bune;

Or. pt
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Amendamentul 288
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi tinerii, lucrătorii 
cu calificări reduse şi lucrătorii care 
prezintă un handicap;

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi tinerii, lucrătorii 
cu calificări reduse şi lucrătorii care 
prezintă un handicap; recomandă, prin 
urmare, să se recurgă la o abordare de jos 
în sus  în elaborarea unor noi strategii în 
privinţa ocupării forţei de muncă, care să 
faciliteze dialogul şi implicarea tuturor 
nivelurilor de guvernare politică şi 
socială;

Or. it

Amendamentul 289
Georges Bach

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi tinerii, lucrătorii 
cu calificări reduse şi lucrătorii care 
prezintă un handicap;

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi încurajează 
toate părţile implicate să promoveze 
reformele necesare pe piaţa muncii, 
pentru a asigura o îmbunătăţire a 
funcţionării sale; invită Comisia, statele 
membre şi partenerii sociali să acorde o 
atenţie specială lucrătorilor care fac parte 
din grupuri dezavantajate, cum ar fi tinerii, 
lucrătorii cu calificări reduse şi lucrătorii 
care prezintă un handicap;

Or. en
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Amendamentul 290
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi tinerii, lucrătorii 
cu calificări reduse şi lucrătorii care 
prezintă un handicap;

21. subliniază că flexisecuritatea nu poate 
remedia singură criza şi invită Comisia, 
statele membre şi partenerii sociali să 
acorde o atenţie specială lucrătorilor 
vulnerabili şi dezavantajaţi;

Or. en

Amendamentul 291
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi tinerii, lucrătorii 
cu calificări reduse şi lucrătorii care 
prezintă un handicap;

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi tinerii, lucrătorii 
cu calificări reduse şi lucrătorii care 
prezintă un handicap, punând în aplicare 
un mecanism suplimentar de compensare 
pentru lucrătorii care trăiesc sub limita 
sărăciei;

Or. lt
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Amendamentul 292
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi tinerii, lucrătorii
cu calificări reduse şi lucrătorii care 
prezintă un handicap;

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
vulnerabile, cum ar fi migranţii, tinerii şi 
persoanele în vârstă,, lucrătorii cu 
calificări reduse, lucrătorii care prezintă 
dizabilităţi fizice şi fizico-sociale şi cei 
care aparţin unei minorităţi;

Or. en

Amendamentul 293
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi tinerii, lucrătorii 
cu calificări reduse şi lucrătorii care 
prezintă un handicap;

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi tinerii, lucrătorii 
cu calificări reduse şi lucrătorii care 
prezintă un handicap, precum şi lucrătorii 
care fac parte din minorităţile etnice;

Or. bg

Amendamentul 294
Roger Helmer



PE467.007v01-00 148/183 AM\869131RO.doc

RO

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi tinerii, lucrătorii 
cu calificări reduse şi lucrătorii care 
prezintă un handicap;

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită statele 
membre şi partenerii sociali să acorde o 
atenţie specială lucrătorilor care fac parte 
din grupuri dezavantajate, cum ar fi tinerii, 
lucrătorii cu calificări reduse şi lucrătorii 
care prezintă un handicap;

Or. en

Amendamentul 295
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi tinerii, lucrătorii 
cu calificări reduse şi lucrătorii care 
prezintă un handicap;

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
integrării pe piaţa forţei de muncă şi 
mobilităţii profesionale în creştere a 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi tinerii, lucrătorii 
cu calificări reduse şi lucrătorii care 
prezintă un handicap;

Or. en

Amendamentul 296
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Punctul 21
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi tinerii, lucrătorii 
cu calificări reduse şi lucrătorii care 
prezintă un handicap;

21. subliniază totuşi că flexisecuritatea nu 
poate remedia singură criza şi invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să acorde o atenţie specială 
lucrătorilor care fac parte din grupuri 
dezavantajate, cum ar fi femeile, tinerii, 
lucrătorii în vârstă, lucrătorii cu calificări 
reduse şi lucrătorii care prezintă un 
handicap;

Or. pt

Amendamentul 297
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. subliniază necesitatea investiţiilor 
pentru programe de educaţie şi formare, 
pentru a asigura tranziţia lină pentru 
lucrătorii în cauză şi pentru a asigura că 
nicio regiune nu suferă ca urmare a 
transformării producţiei de energie; 
solicită o atenţie specială pentru a asigura 
că transformarea în energii regenerabile 
presupune, de asemenea, o evoluţie către 
o muncă decentă şi de înaltă calitate 
pentru bărbaţi şi femei; 

Or. en

Amendamentul 298
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 21a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. subliniază nevoia de apărare şi de 
promovare a locurilor de muncă decente 
şi de calitate, ca pilon central al 
modelului social european, şi îndeamnă 
statele membre să îşi intensifice eforturile 
pentru combaterea eficientă a 
fenomenului angajaţilor săraci; 

Or. el

Amendamentul 299
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că, în această nouă 
conjunctură de schimbări sociale şi 
economice, cele patru componente ale 
flexisecurităţii - prevederi contractuale 
flexibile şi sigure, politici active în 
domeniul pieţei forţei de muncă, sisteme 
eficiente de învăţare pe tot parcursul 
vieţii, sisteme moderne de asigurare 
socială - şi echilibrul dintre ele ar trebui 
revăzute şi consolidate;

22. constată că creşterea formelor atipice 
de ocupare a forţei de muncă determinată 
de o flexibilitate mai mare exclude un 
număr tot mai mare de lucrători de la 
obţinerea de beneficii sociale, deoarece 
eligibilitatea la beneficiile sociale depinde 
de statutul profesional al lucrătorului; 
întrucât, în acest fel, o flexibilitate mai 
mare pune, de asemenea, în pericol 
finanţarea durabilă a sistemelor de 
asigurare socială;

Or. pt

Amendamentul 300
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că, în această nouă 22. consideră că, în această nouă 
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conjunctură de schimbări sociale şi 
economice, cele patru componente ale 
flexisecurităţii - prevederi contractuale 
flexibile şi sigure, politici active în 
domeniul pieţei forţei de muncă, sisteme 
eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, 
sisteme moderne de asigurare socială - şi 
echilibrul dintre ele ar trebui revăzute şi 
consolidate;

conjunctură de schimbări sociale şi 
economice, cele patru componente ale 
flexisecurităţii - prevederi contractuale 
flexibile şi sigure, politici active în 
domeniul pieţei forţei de muncă, sisteme 
eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, 
sisteme moderne de asigurare socială - şi 
echilibrul dintre ele ar trebui revăzute şi 
consolidate; consideră că este esenţială 
consolidarea instituţiilor pieţei muncii pe 
parcursul acestui proces pentru a se 
asigura că lucrătorii beneficiază de pe 
urma tranziţiilor între locuri de muncă, 
ocupaţii, sectoare sau statute de ocupare a 
unui loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 301
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că, în această nouă 
conjunctură de schimbări sociale şi 
economice, cele patru componente ale 
flexisecurităţii - prevederi contractuale 
flexibile şi sigure, politici active în 
domeniul pieţei forţei de muncă, sisteme 
eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, 
sisteme moderne de asigurare socială - şi 
echilibrul dintre ele ar trebui revăzute şi 
consolidate;

22. consideră că, în această nouă 
conjunctură de schimbări sociale şi 
economice, cele patru componente ale 
flexisecurităţii - prevederi contractuale 
flexibile şi sigure, politici active în 
domeniul pieţei forţei de muncă, sisteme 
eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, 
sisteme moderne de asigurare socială - şi 
echilibrul dintre ele ar trebui revăzute, 
pentru a asigura respectarea permanentă 
a principiului „remunerare egală pentru 
muncă egală în acelaşi loc de muncă”; 
consideră că, în cadrul revizuirii, 
partenerii sociali ar trebui să participe 
într-o măsură semnificativă la dialogul 
social;

Or. de
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Amendamentul 302
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că, în această nouă
conjunctură de schimbări sociale şi 
economice, cele patru componente ale 
flexisecurităţii - prevederi contractuale 
flexibile şi sigure, politici active în 
domeniul pieţei forţei de muncă, sisteme 
eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, 
sisteme moderne de asigurare socială - şi 
echilibrul dintre ele ar trebui revăzute şi 
consolidate;

22. consideră că, din cauza crizei 
economice şi financiare, întreprinderile 
nu reuşesc să găsească pe piaţa muncii 
formele contractuale cele mai adecvate în 
scopul menţinerii exigenţelor lor de 
flexibilitate, pentru a răspunde 
fluctuaţiilor imprevizibile ale cererii pe 
piaţă, de limitare a costurilor şi de 
protejare a siguranţei lucrătorilor; 
consideră că, în această nouă conjunctură 
de schimbări sociale şi economice, cele 
patru componente ale flexisecurităţii -
prevederi contractuale flexibile şi sigure, 
politici active în domeniul pieţei forţei de 
muncă, sisteme eficiente de învăţare pe tot 
parcursul vieţii, sisteme moderne de 
asigurare socială - şi echilibrul dintre ele ar 
trebui revăzute şi consolidate;

Or. it

Amendamentul 303
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că, în această nouă 
conjunctură de schimbări sociale şi 
economice, cele patru componente ale 
flexisecurităţii - prevederi contractuale 
flexibile şi sigure, politici active în 
domeniul pieţei forţei de muncă, sisteme 
eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, 
sisteme moderne de asigurare socială - şi 
echilibrul dintre ele ar trebui revăzute şi 

22. consideră că, în această nouă 
conjunctură de schimbări sociale şi 
economice, cele patru componente ale 
flexisecurităţii - prevederi contractuale 
flexibile şi sigure, politici active în 
domeniul pieţei forţei de muncă, sisteme 
eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, 
sisteme moderne de asigurare socială - şi 
echilibrul dintre ele ar trebui revăzute şi 



AM\869131RO.doc 153/183 PE467.007v01-00

RO

consolidate; consolidate, asigurând că latura de 
securitate a flexisecurităţii este 
consolidată, prin intermediul acordurilor 
cu partenerii sociali, pentru a crea locuri 
de muncă decente, protecţie socială 
adecvată şi pieţe ale muncii moderne ;

Or. en

Amendamentul 304
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că, în această nouă 
conjunctură de schimbări sociale şi 
economice, cele patru componente ale
flexisecurităţii – prevederi contractuale 
flexibile şi sigure, politici active în 
domeniul pieţei forţei de muncă, sisteme 
eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, 
sisteme moderne de asigurare socială – şi 
echilibrul dintre ele ar trebui revăzute şi 
consolidate;

22. consideră că cei patru piloni ai
flexisecurităţii – prevederi contractuale 
flexibile şi sigure, politici active în 
domeniul pieţei forţei de muncă, sisteme 
eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, 
sisteme moderne de asigurare socială – ar 
trebui abordaţi concomitent, pentru a 
asigura capacitatea de inserţie 
profesională pe termen lung a 
persoanelor;

Or. en

Amendamentul 305
Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. încurajează statele membre să 
dezvolte toate formele de „muncă la 
distanţă”, toate formele de organizare 
şi/sau desfăşurare a muncii, devenite 
posibile în afara unităţii clasice de timp şi 
de loc, prin intermediul telecomunicaţiilor 
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şi al internetului, în contextul unei 
prestări de servicii sau al unui raport de 
muncă; speră, de asemenea, ca 
angajatorii să efectueze un transfer de 
sarcini secundare către subalterni;

Or. fr

Amendamentul 306
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. reaminteşte că numeroşi parteneri 
sociali europeni, în pofida recunoaşterii 
importanţei flexisecurităţii atât pentru 
angajatori, cât şi pentru angajaţi, contestă 
cu fermitate măsurile practice care ar 
trebui luate pentru a echilibra 
flexibilitatea şi securitatea; subliniază 
necesitatea implicării într-un dialog social 
amplu pe această temă;

Or. en

Amendamentul 307
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. atrage atenţia asupra faptului că 
statele membre au diferite sisteme de 
relaţii industriale şi că acordurile 
colective sectoriale stabilesc în mod 
normal condiţiile minime care pot fi 
îmbunătăţite prin negocierea colectivă la 
nivel de întreprindere şi că aceste condiţii 
minime sunt esenţiale pentru a proteja 
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lucrătorii împotriva exploatării lor; invită 
Comisia să ia în considerare faptul că 
descentralizarea negocierilor colective pe 
pieţele muncii cu o prezenţă ridicată a 
IMM-urilor şi a celor pe care lucrătorilor 
le lipseşte adesea reprezentarea adecvată 
la nivelul întreprinderilor ar putea să nu 
fie fezabilă şi ar putea conduce la 
deteriorarea condiţiilor de muncă; 

Or. en

Amendamentul 308
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 22b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22b. solicită facilitarea accesului la 
informaţii privind piaţa muncii pentru toţi 
actorii de pe această piaţă pentru o 
cooperare sporită şi sprijin în crearea 
sistemelor de informaţii, precum şi 
difuzarea îmbunătăţită a informaţiilor 
privind piaţa muncii, inclusiv prin 
intermediul unor orientări pe tot 
parcursul vieţii cu privire la carieră şi al 
oportunităţilor de învăţare pentru 
cetăţeni;

Or. en

Amendamentul 309
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. subliniază că, pentru ca 
flexisecuritatea să fie pusă în aplicare cu 
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succes, anumite condiţii prealabile 
precum politicile macroeconomice solide
şi mediul favorabil întreprinderilor, care 
să asigure baza financiară necesară 
pentru servicii publice şi politicile privind 
piaţa muncii, trebuie luate în considerare 
la nivelul UE şi la nivel naţional;

Or. en

Amendamentul 310
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a invită statele membre şi Comisia, în 
acest moment de criză, să ia în 
considerare şi posibilele beneficii ale 
negocierii descentralizate, pentru a 
apropia strategiile referitoare la ocuparea 
forţei de muncă de locurile de muncă şi 
de problemele zilnice în cadrul 
întreprinderilor şi la nivel teritorial;

Or. it

Amendamentul 311
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază că, pentru a ieşi mai 
puternică din criza economică, pentru a
deveni mai competitivă şi convergentă, 
înregistrând niveluri mai ridicate de 
creştere şi pentru a ne garanta pe termen 
lung sistemele de asistenţă socială, Europa 
trebuie să utilizeze la maximum potenţialul 

23. subliniază că, pentru a ieşi mai 
puternică din criza economică şi pentru a
îmbunătăţi atât piaţa muncii, cât şi
incluziunea socială, Europa trebuie să 
utilizeze la maximum potenţialul forţei sale 
de muncă şi să abordeze necesităţile 
lucrătorilor, astfel încât piaţa muncii să 
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forţei sale de muncă; creeze condiţiile de muncă care permit 
persoanelor să rămână active de-a lungul 
vieţii profesionale;

Or. en

Amendamentul 312
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază că, pentru a ieşi mai 
puternică din criza economică, pentru a 
deveni mai competitivă şi convergentă, 
înregistrând niveluri mai ridicate de 
creştere şi pentru a ne garanta pe termen 
lung sistemele de asistenţă socială, Europa 
trebuie să utilizeze la maximum potenţialul 
forţei sale de muncă;

23. subliniază că, pentru a ieşi mai 
puternică din criza economică, pentru a 
deveni mai competitivă şi convergentă, 
înregistrând niveluri mai ridicate de 
creştere şi pentru a ne garanta pe termen 
lung sistemele de asistenţă socială, Europa 
trebuie să utilizeze la maximum potenţialul 
forţei sale de muncă, sporind varietatea 
calificărilor educaţionale şi profesionale, 
competenţele şi abilităţile forţei de muncă;

Or. lt

Amendamentul 313
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază că, pentru a ieşi mai puternic 
din criza economică, pentru a deveni mai 
competitivă şi convergentă, înregistrând 
niveluri mai ridicate de creştere şi pentru a 
ne garanta pe termen lung sistemele de 
asistenţă socială, Europa trebuie să 
utilizeze la maximum potenţialul forţei sale 
de muncă;

23. subliniază că, pentru a ieşi mai puternic 
din criza economică, pentru a deveni mai 
competitivă şi convergentă, înregistrând 
niveluri mai ridicate de creştere şi pentru a 
ne garanta pe termen lung sistemele de 
asistenţă socială, Europa trebuie să
promoveze serviciile publice de calitate, să
utilizeze la maximum potenţialul forţei sale 
de muncă, să asigure drepturile 
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lucrătorilor, să promoveze negocierea 
colectivă şi susţinerea sistemului naţional 
şi universal de asigurare socială;

Or. pt

Amendamentul 314
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază că, pentru a ieşi mai 
puternică din criza economică, pentru a 
deveni mai competitivă şi convergentă, 
înregistrând niveluri mai ridicate de 
creştere şi pentru a ne garanta pe termen 
lung sistemele de asistenţă socială, Europa 
trebuie să utilizeze la maximum potenţialul 
forţei sale de muncă;

23. subliniază că, pentru a ieşi mai 
puternică din criza economică, pentru a 
deveni mai competitivă şi convergentă, 
înregistrând niveluri mai ridicate de 
creştere şi ocupare a forţei de muncă, şi 
pentru a ne garanta pe termen lung 
sistemele de asistenţă socială, Europa 
trebuie să utilizeze la maximum potenţialul 
forţei sale de muncă;

Or. en

Amendamentul 315
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază că, pentru a ieşi mai 
puternică din criza economică, pentru a 
deveni mai competitivă şi convergentă, 
înregistrând niveluri mai ridicate de 
creştere şi pentru a ne garanta pe termen 
lung sistemele de asistenţă socială, Europa 
trebuie să utilizeze la maximum potenţialul 
forţei sale de muncă;

23. subliniază că, pentru a ieşi mai 
puternică din criza economică, pentru a 
deveni mai competitivă şi convergentă, 
înregistrând niveluri mai ridicate de 
creştere şi pentru a ne garanta pe termen 
lung sistemele de asistenţă socială, Europa 
trebuie să utilizeze la maximum potenţialul 
forţei sale de muncă de toate vârstele;

Or. de
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Amendamentul 316
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. consideră că legislaţia muncii ar 
trebui să vizeze toţi lucrătorii, îndeosebi 
lucrătorii atipici, temporari, dependenţi 
din punct de vedere economic şi cei 
independenţi, şi că drepturile individuale 
de formare şi învăţare pe tot parcursul 
vieţii ar trebui să fie disponibile tuturor 
lucrătorilor, indiferent de tipul lor de 
contract;

Or. en

Amendamentul 317
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. subliniază în acest context importanţa 
reducerii segmentării şi a îmbunătăţirii 
integrării pe piaţa muncii pentru a spori 
oportunităţile oferite grupurilor 
dezavantajate de a accede şi de a progresa 
pe piaţa muncii;

24. subliniază în acest context importanţa 
reducerii segmentării şi a îmbunătăţirii 
integrării pe piaţa muncii – prin adoptarea 
de abordări orientate – pentru a spori 
oportunităţile oferite grupurilor vulnerabile 
(precum persoanele cu calificări reduse, 
persoanele şomere pe termen lung, tinerii 
şi persoanele în vârstă, precum şi 
persoanele care fac parte din minorităţi 
sau sunt migrante sau prezintă dizabilităţi
fizice şi fizico-sociale) de a accede şi de a 
progresa pe piaţa muncii;

Or. en
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Amendamentul 318
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. subliniază în acest context importanţa 
reducerii segmentării şi a îmbunătăţirii 
integrării pe piaţa muncii pentru a spori 
oportunităţile oferite grupurilor 
dezavantajate de a accede şi de a progresa 
pe piaţa muncii;

24. subliniază în acest context că
reducerea segmentării pe piaţa muncii 
trebuie realizată prin furnizarea unei 
protecţii adecvate lucrătorilor în cadrul 
tuturor formelor de contracte, îndeosebi 
grupurilor vulnerabile, îmbunătăţind 
integrarea pe piaţa muncii pentru a spori 
oportunităţile oferite grupurilor 
dezavantajate de a accede şi de a progresa 
pe piaţa muncii;

Or. en

Amendamentul 319
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. subliniază în acest context importanţa 
reducerii segmentării şi a îmbunătăţirii 
integrării pe piaţa muncii pentru a spori 
oportunităţile oferite grupurilor 
dezavantajate de a accede şi de a progresa 
pe piaţa muncii;

24. subliniază în acest context importanţa 
reducerii segmentării şi a îmbunătăţirii 
integrării pe piaţa muncii pentru a spori 
oportunităţile oferite tuturor lucrătorilor,
în special celor aparţinând grupurilor mai 
vulnerabile, de a accede şi de a progresa pe 
piaţa muncii;

Or. it

Amendamentul 320
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 24
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. subliniază în acest context importanţa 
reducerii segmentării şi a îmbunătăţirii 
integrării pe piaţa muncii pentru a spori 
oportunităţile oferite grupurilor 
dezavantajate de a accede şi de a progresa 
pe piaţa muncii;

24. subliniază în acest context importanţa 
reducerii segmentării şi a îmbunătăţirii 
integrării pe piaţa muncii pentru a spori 
oportunităţile oferite grupurilor 
dezavantajate şi vulnerabile de a accede şi 
de a progresa pe piaţa muncii;

Or. en

Amendamentul 321
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. consideră că creşterea ocupării 
precare a forţei de muncă a fost 
exacerbată de noile metode de gestionare 
şi că este necesară îmbunătăţirea calităţii 
contractelor pentru a evita segmentarea 
suplimentară a pieţei muncii; subliniază 
că un nivel ridicat de flexibilitate este 
disponibil deja şi că forţa de muncă 
deosebit de flexibilă trebuie să devină mai 
sigură; consideră cu fermitate că ar trebui 
creat un nucleu al drepturilor de muncă 
pentru toţi lucrătorii, indiferent de 
contract, inclusiv dreptul de a organiza şi 
de a negocia acorduri colective, şi dreptul 
de a întreprinde acţiuni industriale;

Or. en

Amendamentul 322
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 25
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. subliniază importanţa integrării 
drepturilor persoanelor cu handicap în 
implementarea agendei, precum şi în toate 
aspectele Strategiei Europa 2020;

25. subliniază importanţa integrării 
drepturilor persoanelor cu handicap în 
implementarea agendei, precum şi în toate 
aspectele Strategiei Europa 2020; invită 
Comisia să ia măsuri adecvate pentru a 
promova dezvoltarea de bunuri şi servicii 
concepute la nivel universal, precum şi 
accesul la acestea, astfel cum sunt 
consacrate la articolul 29 din Convenţia 
ONU privind drepturile persoanelor cu 
handicap, inclusiv schimbul de cele mai 
bune practici;

Or. en

Amendamentul 323
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. subliniază importanţa integrării 
drepturilor persoanelor cu handicap în 
implementarea agendei, precum şi în toate 
aspectele Strategiei Europa 2020;

25. subliniază importanţa integrării 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi fizice
şi fizico-sociale în implementarea agendei, 
precum şi în toate aspectele Strategiei 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 324
Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. solicită ca o protecţie specifică şi 
adaptarea locului de muncă să fie 
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prevăzute pentru femei în timpul sarcinii 
acestora, precum şi pentru lucrătorii care 
sunt victime ale unui accident sau ale 
unei boli profesionale;

Or. fr

Amendamentul 325
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. subliniază argumentele economice 
pentru antidiscriminare în plus faţă de 
dimensiunea drepturilor omului; invită 
statele membre să ia măsurile necesare 
pentru a încheia rapid un acord şi să 
adopte propunerea de directivă a 
Consiliului cu privire la punerea în 
aplicare a principiului egalităţii de 
tratament între persoane, indiferent de 
religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă 
sau orientare sexuală; invită Comisia să 
sprijine în continuare depăşirea 
dificultăţilor tehnice din cadrul 
Consiliului pentru a atinge un astfel de 
acord, întrucât o politică în materie de 
antidiscriminare va sta la baza 
Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 326
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază importanţa combaterii cu 26. subliniază importanţa combaterii cu 
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prioritate a şomajului în rândul tinerilor; 
invită Comisia şi statele membre să îşi 
continue eforturile în vederea stimulării 
integrării tinerilor pe piaţa muncii, inclusiv 
prin acordarea de stimulente tinerilor şi 
angajatorilor; subliniază în acest context 
importanţa crucială pe care o are înlesnirea 
tranziţiei de pe băncile şcolii la viaţa 
activă, precum şi anticiparea, actualizarea 
şi adecvarea competenţelor;

prioritate a şomajului în rândul tinerilor; 
invită Comisia şi statele membre să îşi 
continue eforturile în vederea stimulării 
integrării tinerilor pe piaţa muncii, inclusiv 
prin acordarea de stimulente tinerilor şi 
angajatorilor; subliniază în acest context 
importanţa crucială pe care o are înlesnirea 
tranziţiei de pe băncile şcolii la viaţa 
activă, precum şi anticiparea, actualizarea 
şi adecvarea competenţelor; subliniază 
importanţa recunoaşterii reciproce a 
diplomelor şcolare, profesionale şi de 
studii superioare, precum şi a calificărilor 
obţinute în cadrul formării şi al 
învăţământului non-formal din UE; 
subliniază că această iniţiativă 
emblematică trebuie asociată cu iniţiativa 
emblematică „Tineretul în mişcare”;

Or. de

Amendamentul 327
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază importanţa combaterii cu 
prioritate a şomajului în rândul tinerilor; 
invită Comisia şi statele membre să îşi 
continue eforturile în vederea stimulării 
integrării tinerilor pe piaţa muncii, inclusiv 
prin acordarea de stimulente tinerilor şi 
angajatorilor; subliniază în acest context 
importanţa crucială pe care o are înlesnirea 
tranziţiei de pe băncile şcolii la viaţa 
activă, precum şi anticiparea, actualizarea 
şi adecvarea competenţelor;

26. subliniază importanţa combaterii cu 
prioritate a şomajului în rândul tinerilor; 
invită Comisia şi statele membre să îşi 
continue eforturile în vederea stimulării 
integrării tinerilor pe piaţa muncii, inclusiv 
prin acordarea de stimulente tinerilor şi 
angajatorilor; subliniază în acest context 
importanţa crucială pe care o are înlesnirea 
tranziţiei de pe băncile şcolii la viaţa 
activă, precum şi definirea unei oferte de 
competenţe solide şi care pot fi actualizate 
pe termen lung, capabile să răspundă pe 
viitor unei cereri în continuă evoluţie;

Or. it
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Amendamentul 328
Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază importanţa combaterii cu 
prioritate a şomajului în rândul tinerilor; 
invită Comisia şi statele membre să îşi 
continue eforturile în vederea stimulării 
integrării tinerilor pe piaţa muncii, inclusiv 
prin acordarea de stimulente tinerilor şi 
angajatorilor; subliniază în acest context 
importanţa crucială pe care o are înlesnirea 
tranziţiei de pe băncile şcolii la viaţa 
activă, precum şi anticiparea, actualizarea 
şi adecvarea competenţelor;

26. subliniază importanţa combaterii cu 
prioritate a şomajului în rândul tinerilor; 
invită Comisia şi statele membre să îşi 
continue eforturile în vederea stimulării 
integrării tinerilor pe piaţa muncii, inclusiv 
prin acordarea de stimulente tinerilor şi 
angajatorilor, precum şi organizarea de 
stagii şi de ucenicii; subliniază în acest 
context importanţa crucială pe care o are 
înlesnirea tranziţiei de pe băncile şcolii la 
viaţa activă, precum şi anticiparea,
actualizarea şi adecvarea competenţelor;

Or. fr

Amendamentul 329
Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază importanţa combaterii cu 
prioritate a şomajului în rândul tinerilor; 
invită Comisia şi statele membre să îşi 
continue eforturile în vederea stimulării 
integrării tinerilor pe piaţa muncii, inclusiv 
prin acordarea de stimulente tinerilor şi 
angajatorilor; subliniază în acest context 
importanţa crucială pe care o are înlesnirea 
tranziţiei de pe băncile şcolii la viaţa 
activă, precum şi anticiparea, actualizarea 
şi adecvarea competenţelor;

26. subliniază importanţa combaterii cu 
prioritate a şomajului în rândul tinerilor; 
invită Comisia şi statele membre să îşi 
continue eforturile în vederea stimulării 
integrării tinerilor pe piaţa muncii, inclusiv 
prin acordarea de stimulente tinerilor şi 
angajatorilor; precum şi aplicarea de 
măsuri de informare cu privire la 
formările profesionale adecvate;
subliniază în acest context importanţa 
crucială pe care o are înlesnirea tranziţiei 
de pe băncile şcolii la viaţa activă, precum 
şi anticiparea, actualizarea şi adecvarea 
competenţelor, precum şi o orientare şi o 
monitorizare personală;
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Or. fr

Amendamentul 330
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază importanţa combaterii cu 
prioritate a şomajului în rândul tinerilor; 
invită Comisia şi statele membre să îşi 
continue eforturile în vederea stimulării 
integrării tinerilor pe piaţa muncii, inclusiv 
prin acordarea de stimulente tinerilor şi 
angajatorilor; subliniază în acest context 
importanţa crucială pe care o are înlesnirea 
tranziţiei de pe băncile şcolii la viaţa 
activă, precum şi anticiparea, actualizarea 
şi adecvarea competenţelor;

26. subliniază importanţa combaterii cu 
prioritate a şomajului în rândul tinerilor; 
invită Comisia şi statele membre să îşi 
continue eforturile în vederea stimulării 
integrării tinerilor pe piaţa muncii cu 
garanţii şi drepturi depline, inclusiv prin 
acordarea de stimulente tinerilor şi 
angajatorilor; subliniază în acest context 
importanţa crucială pe care o are înlesnirea 
tranziţiei de pe băncile şcolii la viaţa 
activă, precum şi anticiparea, actualizarea 
şi adecvarea competenţelor;

Or. es

Amendamentul 331
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. subliniază faptul că singurul 
contract cu durată nedeterminată propus 
de Comisie nu este nou, iar versiuni 
diferite ale acestuia au fost puse în 
aplicare în trecut în diferite state membre 
cu puţin succes sau deloc, iar în unele 
cazuri cu efecte negative; respinge ideea 
de a da cale liberă discriminării în ceea ce 
priveşte condiţiile de muncă în funcţie de 
vârstă sau de situaţia socială şi solicită 
respectarea legislaţiei antidiscriminare şi 
a principiului egalităţii de drepturi pentru 
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toţi lucrătorii şi protecţie socială şi 
juridică egală; consideră că reducerea 
segmentării prin subcotarea protecţiei 
muncii şi a drepturilor nu este în niciun 
caz în interesul lucrătorilor şi nu va 
contribui la crearea de locuri de muncă 
cu condiţii decente;

Or. en

Amendamentul 332
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a subliniază că salariile au crescut mai 
puţin în comparaţie cu productivitatea în 
multe state membre şi observă cu 
îngrijorare numărul tot mai mare de 
„lucrători săraci”, care chiar dacă au un 
venit, nu reuşesc să depăşească pragul 
sărăciei; astfel, consideră că este 
prioritară o anumită intervenţie care să 
vizeze depăşirea acestei condiţii;

Or. it

Amendamentul 333
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. salută ideea Comisiei de a utiliza pe 
deplin potenţialul populaţiei de vârstă 
activă, în special luând în considerare 
provocările demografice cu care se 
confruntă Europa şi populaţia sa în curs 
de îmbătrânire; în acest sens, invită 
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Comisia să completeze programele de 
învăţare pe tot parcursul vieţii şi de 
formare profesională cu mai multe 
instrumente, în vederea creării de 
stimulente pentru întreprinderi pentru ca 
acestea să angajeze persoane până la 
vârsta reală de pensionare a acestora;

Or. en

Amendamentul 334
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. subliniază importanţa creării de 
condiţii adecvate, astfel încât lucrătorii să 
poată sta mai mult timp pe piaţa forţei de 
muncă, precum şi a integrării solidarităţii 
între generaţii şi a cooperării în contextul 
ocupării forţei de muncă şi al punerii în 
aplicare a iniţiativelor de promovare a 
vieţilor profesionale cu o durată mai 
lungă, precum partajarea locurilor de 
muncă şi pensionarea graduală;

Or. en

Amendamentul 335
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. subliniază importanţa creşterii 
numărului de lucrători în vârstă în forţa 
de muncă, a canalizării solidarităţii între 
generaţii şi a cooperării în contextul 
ocupării forţei de muncă şi al punerii în 
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aplicare a iniţiativelor de promovare a 
vieţilor profesionale cu o durată mai 
lungă, precum partajarea locurilor de 
muncă, reevaluarea competenţelor şi a 
carierei, voluntariatul în rândul 
angajaţilor şi pensionarea graduală, 
inclusiv în rândul angajaţilor 
independenţi;

Or. en

Amendamentul 336
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. subliniază că politicile care 
promovează egalitatea de gen şi 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie şi viaţa privată pot contribui la o 
mai mare participare a femeilor şi a 
bărbaţilor la piaţa muncii;

27. subliniază că politicile care 
promovează egalitatea de gen şi 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie şi viaţa privată pot contribui la o 
mai mare participare a femeilor şi a 
bărbaţilor la piaţa muncii; este de părere 
că trebuie întreprinse eforturi de 
încurajare a fetelor să se intereseze de la 
o vârstă fragedă pentru meseriile MIST 
(matematică, informatică, ştiinţă şi 
tehnică) şi pentru sectoarele de 
importanţă strategică pentru dezvoltarea 
profesională şi că ele trebuie să fie 
sprijinite în acest sens;

Or. de

Amendamentul 337
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 27
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. subliniază că politicile care 
promovează egalitatea de gen şi 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie şi viaţa privată pot contribui la o 
mai mare participare a femeilor şi a 
bărbaţilor la piaţa muncii;

27. subliniază că politicile care 
promovează egalitatea de gen şi 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie şi viaţa privată pot contribui la o 
mai mare participare a femeilor şi a 
bărbaţilor la piaţa muncii; invită statele 
membre să ia măsuri specifice de 
promovare a prezenţei femeilor în poziţii 
de conducere;

Or. de

Amendamentul 338
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. subliniază că politicile care 
promovează egalitatea de gen şi 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie şi viaţa privată pot contribui la o 
mai mare participare a femeilor şi a 
bărbaţilor la piaţa muncii;

27. subliniază că politicile UE mai bune şi 
mai solide care promovează egalitatea de 
gen şi reconcilierea vieţii profesionale cu 
viaţa de familie şi viaţa privată ar putea
contribui la o mai mare participare a 
femeilor şi a bărbaţilor la piaţa muncii;

Or. en

Amendamentul 339
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. subliniază că politicile care 
promovează egalitatea de gen şi 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie şi viaţa privată pot contribui la o 

27. subliniază că politicile care 
promovează egalitatea de gen şi 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie şi viaţa privată pot contribui la o 
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mai mare participare a femeilor şi a 
bărbaţilor la piaţa muncii;

mai mare participare a populaţiei active la 
piaţa muncii;

Or. it

Amendamentul 340
Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27a. invită statele să asigure consolidarea 
securităţii juridice a întreprinderilor, şi 
anume prin reducerea termenelor-limită 
aplicabile în cadrul contenciosului social;

Or. fr

Amendamentul 341
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27a. subliniază că legislaţia UE 
antidiscriminare a intensificat în mod 
considerabil nivelul protecţiei în cadrul 
UE, însă egalitatea în ceea ce priveşte 
ocuparea forţei de muncă nu a fost 
realizată încă; consideră că trebuie 
depuse mai multe eforturi pentru a 
combate discriminarea femeilor, a 
tinerilor, a lucrătorilor în vârstă, a 
persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor 
care fac parte dintr-o minoritate şi a 
resortisanţilor din ţări terţe, precum şi 
discriminarea multiplă, cu privire la 
accesul la locuri de muncă, diferenţele de 
remunerare, progresul în carieră, 
formarea sau condiţiile de muncă;
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Or. en

Amendamentul 342
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 27b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27b. solicită Comisiei să revizuiască 
Directiva 2000/78 pentru a face 
obligatorie stabilirea de oportunităţi egale 
şi planuri de nediscriminare, planuri de 
egalitate sau măsuri de egalitate la nivel 
de sector şi de întreprindere pentru a 
combate discriminarea cu privire la 
accesul la locuri de muncă, diferenţele de 
remunerare, progresul în carieră, 
formarea sau condiţiile de muncă;

Or. en

Amendamentul 343
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 27c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27c. solicită statelor membre să 
modernizeze şi să consolideze serviciile de 
şomaj, oferind o gamă de programe de 
sprijinire şi recalificare, dezvoltând relaţii 
mai strânse cu angajatorii locali şi 
oferind informaţii cu privire la accesul la 
oportunităţile antreprenoriale; 

Or. en

Amendamentul 344
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de rezoluţie
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27a. consideră necesară favorizarea 
dezvoltării ocupării forţei de muncă de 
către femei, prin politici de protecţie 
socială adecvate şi eficiente pentru 
îngrijirea copiilor şi a familiei, astfel încât 
să se garanteze o condiţie efectivă de 
egalitate de şanse;

Or. it

Amendamentul 345
Regina Bastos

Propunere de rezoluţie
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. solicită Comisiei Europene şi statelor 
membre să consolideze dezvoltarea 
economiei sociale, care este responsabilă 
pentru 10 % din locurile de muncă în UE, 
având un rol important în coeziunea 
economică, socială şi teritorială în UE;

Or. pt

Amendamentul 346
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. consideră că urmărirea obiectivului 
unei ocupări complete a forţei de muncă 
trebuie să fie completată de eforturi 
susţinute de îmbunătăţire a calităţii 

28. consideră că urmărirea obiectivului 
unei ocupări complete a forţei de muncă 
trebuie să fie completată de eforturi 
susţinute de îmbunătăţire a calităţii 



PE467.007v01-00 174/183 AM\869131RO.doc

RO

locurilor de muncă, a condiţiilor de muncă 
şi de viaţă pentru toţi angajaţii;

locurilor de muncă, a condiţiilor de muncă 
şi de viaţă pentru toţi angajaţii, garantând 
că toate statele membre vor stabili salariul 
minim lunar deasupra pragului sărăciei şi 
vor creşte pensiile şi bunăstarea socială;

Or. lt

Amendamentul 347
Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. consideră că urmărirea obiectivului 
unei ocupări complete a forţei de muncă 
trebuie să fie completată de eforturi 
susţinute de îmbunătăţire a calităţii 
locurilor de muncă, a condiţiilor de muncă 
şi de viaţă pentru toţi angajaţii;

28. consideră că urmărirea obiectivului 
unei ocupări complete a forţei de muncă 
trebuie să fie completată de eforturi 
susţinute de îmbunătăţire a calităţii 
locurilor de muncă, a condiţiilor de muncă 
şi de viaţă pentru toţi angajaţii, precum şi 
respectarea sănătăţii şi a securităţii 
acestora la locul de muncă;

Or. fr

Amendamentul 348
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. consideră că urmărirea obiectivului 
unei ocupări complete a forţei de muncă 
trebuie să fie completată de eforturi 
susţinute de îmbunătăţire a calităţii 
locurilor de muncă, a condiţiilor de muncă 
şi de viaţă pentru toţi angajaţii;

28. consideră că urmărirea obiectivului 
unei ocupări complete a forţei de muncă 
trebuie să fie completată de eforturi 
susţinute de îmbunătăţire a calităţii 
locurilor de muncă, a condiţiilor de muncă 
şi de viaţă şi remunerarea, în special din 
perspectiva diferenţelor de remunerare 
între femei şi bărbaţi, pentru toţi angajaţii;
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Or. en

Amendamentul 349
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. consideră că urmărirea obiectivului 
unei ocupări complete a forţei de muncă 
trebuie să fie completată de eforturi 
susţinute de îmbunătăţire a calităţii 
locurilor de muncă, a condiţiilor de muncă 
şi de viaţă pentru toţi angajaţii;

28. consideră că urmărirea obiectivului 
unor niveluri ridicate ale ocupării forţei 
de muncă trebuie să fie completată de 
eforturi susţinute de îmbunătăţire a calităţii 
locurilor de muncă, a condiţiilor de muncă 
şi de viaţă pentru toţi angajaţii;

Or. en

Amendamentul 350
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. consideră că trebuie promovată 
calitatea locurilor de muncă ca un 
concept pluridimensional care acoperă 
atât relaţiile de muncă, cât şi munca în 
sine; invită Comisia să îşi intensifice 
eforturile de a revizui definiţia şi 
indicatorii comuni ai UE în ceea ce 
priveşte calitatea locurilor de muncă 
pentru a-i face mai operaţionali pentru 
evaluarea şi analiza comparativă a 
politicilor statelor membre;

eliminat

Or. it

Amendamentul 351
Elisabeth Schroedter
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Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. consideră că trebuie promovată 
calitatea locurilor de muncă ca un concept 
pluridimensional care acoperă atât relaţiile 
de muncă, cât şi munca în sine; invită 
Comisia să îşi intensifice eforturile de a 
revizui definiţia şi indicatorii comuni ai UE 
în ceea ce priveşte calitatea locurilor de 
muncă pentru a-i face mai operaţionali 
pentru evaluarea şi analiza comparativă a 
politicilor statelor membre;

29. consideră că trebuie promovată 
calitatea locurilor de muncă ca un concept 
pluridimensional care acoperă atât relaţiile 
de muncă, cât şi munca în sine; invită 
Comisia să accepte faptul că guvernanţa 
economică fără guvernanţa ocupării 
forţei de muncă şi cea socială nu va 
funcţiona; invită toţi actorii de la nivelul 
EU să coopereze în privinţa creării unei 
abordări europene comune a muncii 
decente şi a creării de locuri de muncă 
prin asigurarea unei reţele de siguranţă 
de standarde minime, sănătate 
corespunzătoare şi protecţia siguranţei, 
precum şi punerea în aplicare în mod 
corespunzător a legislaţiei muncii; invită 
Comisia să îşi intensifice eforturile de a 
revizui definiţia şi indicatorii comuni ai UE 
în ceea ce priveşte calitatea locurilor de 
muncă pentru a-i face mai operaţionali 
pentru evaluarea şi analiza comparativă a 
politicilor statelor membre; consideră că 
dialogul social joacă un rol important în 
promovarea muncii decente şi a locurilor 
de muncă de calitate şi solicită astfel 
implicarea principalelor părţi interesate 
în domeniul relaţiilor industriale într-o 
astfel de revizuire;

Or. en

Amendamentul 352
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. consideră că trebuie promovată 
calitatea locurilor de muncă ca un concept 

29. consideră că trebuie promovată 
calitatea locurilor de muncă ca un concept 
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pluridimensional care acoperă atât relaţiile 
de muncă, cât şi munca în sine; invită 
Comisia să îşi intensifice eforturile de a 
revizui definiţia şi indicatorii comuni ai UE 
în ceea ce priveşte calitatea locurilor de 
muncă pentru a-i face mai operaţionali 
pentru evaluarea şi analiza comparativă a 
politicilor statelor membre;

pluridimensional care acoperă atât relaţiile 
de muncă, cât şi munca în sine; invită 
Comisia să îşi intensifice eforturile de a 
revizui definiţia şi indicatorii comuni ai UE 
în ceea ce priveşte calitatea locurilor de 
muncă pentru a-i face mai operaţionali 
pentru evaluarea şi analiza comparativă a 
politicilor statelor membre; insistă asupra 
faptului că locurile de muncă de calitate 
presupun muncă permanentă, cu salarii 
decente şi protecţie socială 
corespunzătoare;

Or. pt

Amendamentul 353
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29a. consideră că accesibilitatea la locul 
de muncă – la imobile şi tehnologia 
informaţiei – este o condiţie obligatorie a 
ocupării forţei de muncă şi o condiţie
esenţială pentru integrarea pe piaţa 
muncii a persoanelor cu dizabilităţi;

Or. bg

Amendamentul 354
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29a. salută propunerea Comisiei de a 
revizui legislaţia în materie de sănătate şi 
de siguranţă şi avertizează că mediul 
nesigur de muncă, schimbările constante 
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de la un loc de muncă la altul şi stresul în 
creştere au efecte negative asupra 
sănătăţii fizice şi mentale a lucrătorilor; 
solicită Comisiei să abordeze problema 
lipsei de recunoaştere a riscurilor legate 
de locurile de muncă şi a bolilor 
profesionale;

Or. en

Amendamentul 355
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. subliniază importanţa integrării 
eforturilor părţilor interesate de 
îmbunătăţire a calităţii locurilor de 
muncă şi a utilizării instrumentelor de 
politică adecvate, inclusiv a legislaţiei, a 
coordonării politicilor, a schimbului de 
bune practici şi a acordurilor autonome 
cu partenerii sociali;

30. consideră că o protecţie socială 
adecvată şi un dialog aprofundat între 
părţile sociale, şi anume între lucrători şi 
angajatori, ar trebui să constituie nucleul 
calităţii ocupării forţei de muncă şi, prin 
urmare, şi a conceptului de calitate a 
muncii;

Or. it

Amendamentul 356
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. subliniază importanţa integrării 
eforturilor părţilor interesate de 
îmbunătăţire a calităţii locurilor de muncă 
şi a utilizării instrumentelor de politică 
adecvate, inclusiv a legislaţiei, a 
coordonării politicilor, a schimbului de 
bune practici şi a acordurilor autonome cu 

30. subliniază importanţa integrării 
eforturilor părţilor interesate de 
îmbunătăţire a calităţii locurilor de muncă 
şi a utilizării instrumentelor de politică 
adecvate, inclusiv a legislaţiei, a 
coordonării politicilor, a consolidării 
schimbului de bune practici şi a acordurilor 
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partenerii sociali; autonome cu partenerii sociali;

Or. en

Amendamentul 357
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

30a. consideră că calitatea locurilor de 
muncă este influenţată de numărul mare 
de boli profesionale, în special al bolilor 
musculo-scheletice şi, prin urmare, 
trebuie făcute eforturi continue pentru 
reducerea numărului acestora în interesul 
unei societăţi durabile în curs de 
îmbătrânire;

Or. hu

Amendamentul 358
Georges Bach

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. consideră că o protecţie socială 
adecvată ar trebui să constituie un obiectiv 
central pentru calitatea muncii şi, prin 
urmare, să se înscrie în centrul conceptului 
de calitate a locurilor de muncă;

31. consideră că o protecţie socială 
adecvată ar trebui să constituie un obiectiv 
central pentru calitatea muncii şi, prin 
urmare, să se înscrie în centrul conceptului 
de calitate a locurilor de muncă; constată 
că drepturile lucrătorilor şi protecţia 
socială a acestora trebuie asigurate în 
orice formă de contract;

Or. en
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Amendamentul 359
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. consideră că o protecţie socială 
adecvată ar trebui să constituie un obiectiv 
central pentru calitatea muncii şi, prin 
urmare, să se înscrie în centrul conceptului 
de calitate a locurilor de muncă;

31. consideră că o protecţie socială 
adecvată ar trebui să constituie un obiectiv 
central pentru calitatea muncii şi, prin 
urmare, să se înscrie în centrul conceptului 
de calitate a locurilor de muncă; consideră 
că protecţia socială pentru prevenirea 
sărăciei ar trebui să se afle în centrul 
locurilor de muncă de calitate şi, astfel, al 
conceptului de calitate a locului de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 360
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. consideră că o protecţie socială 
adecvată ar trebui să constituie un obiectiv 
central pentru calitatea muncii şi, prin 
urmare, să se înscrie în centrul conceptului 
de calitate a locurilor de muncă;

31. consideră că o protecţie socială 
adecvată ar trebui să constituie un obiectiv 
central pentru calitatea muncii şi, prin 
urmare, să se înscrie în centrul conceptului 
de calitate a locurilor de muncă; subliniază 
necesitatea încetării existenţei de lucrători 
săraci;

Or. en

Amendamentul 361
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 32
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. încurajează Comisia să îşi finalizeze 
activităţile prelegislative şi să prezinte 
propunerile legislative anunţate în agendă, 
respectând pe deplin rezultatul evaluării 
sale de impact economic şi social, precum 
şi autonomia partenerilor sociali; salută 
planurile Comisiei de revizuire a 
eficacităţii legislaţiei privind calitatea 
locurilor de muncă şi condiţiile de muncă, 
ţinând seama corespunzător de evoluţiile 
lor;

32. încurajează Comisia să depună 
eforturi pentru o agendă mai ambiţioasă 
privind noi competenţe pentru noi locuri 
de muncă, abordând zonele cu potenţial 
real de locuri de muncă, cum ar fi 
economia ecologică durabilă, precum şi 
principalele provocări actuale ale 
dreptului muncii; regretă lipsa actuală de 
acţiune, în special în ceea ce priveşte 
provocările legate de locurile de muncă 
ecologice durabile; subliniază că UE va 
pierde statutul de lider în ceea ce priveşte 
exploatarea potenţialului de locuri de 
muncă al economiei durabile în favoarea 
economiilor emergente şi a Statelor Unite 
ale Americii, dacă nu sunt abordate 
chestiunile privind dezvoltarea 
competenţelor, inovarea, investiţii în 
economia durabilă şi sistemele de 
securitate socială de înaltă calitate care 
stau la baza muncii decente; încurajează 
Comisia să îşi finalizeze activităţile 
prelegislative şi să prezinte propunerile 
legislative anunţate în agendă, respectând 
pe deplin rezultatul evaluării sale de impact 
economic şi social, precum şi autonomia 
partenerilor sociali; salută planurile 
Comisiei de revizuire a eficacităţii 
legislaţiei privind calitatea locurilor de 
muncă şi condiţiile de muncă, ţinând seama 
corespunzător de evoluţiile lor;

Or. en

Amendamentul 362
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 32a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32a. subliniază că obiectivele stabilite în 
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domeniul ocupării forţei de muncă şi 
strategiile pentru a le realiza ar trebui să 
fie monitorizate şi coordonate cu cele din 
alte domenii importante, cum ar fi 
sectorul finanţelor publice şi politicile de 
inovare relevante;

Or. en

Amendamentul 363
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 32a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32a. consideră că toţi lucrătorii din toate 
statele membre trebuie să fie protejaţi în 
mod legal împotriva timpului de lucru 
excesiv care subminează calitatea vieţii 
private şi de familie şi ameninţă sănătatea 
şi siguranţa; invită Comisia să ia măsurile 
necesare pentru a sprijini familiile şi să 
încurajeze solidaritatea familială;

Or. en

Amendamentul 364
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 32b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32b. invită Comisia Europeană să 
înfiinţeze consilii europene privind 
competenţele pe sectoare în contextul 
„Unei agende pentru noi competenţe şi 
locuri de muncă” drept mijloc de 
sprijinire a dialogului social european;

Or. en
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Amendamentul 365
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 32c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32c. subliniază că sprijinul pentru 
parteneri sociali puternici, dialogul social 
şi negocierea colectivă reprezintă o 
alegere evidentă în ceea ce priveşte efortul 
de a reduce diferenţele sociale şi 
economice şi de a elimina discriminarea 
de gen în Uniunea Europeană;

Or. en


