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Amendamentul 1
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Considerentul Aа (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât sectorul serviciilor reprezintă 
peste 70 % din activitatea economică a 
Uniunii Europene și ocupă un procent 
similar și în creștere în șomajul total;

Or. bg

Amendamentul 2
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât, în prezent, nouă din zece 
locuri de muncă sunt create în sectorul 
serviciilor și studiile arată că dezvoltarea 
viitoare a pieței unice a serviciilor poate 
să contribuie la creșterea semnificativă a 
locurilor de muncă - locuri de muncă de 
care UE are urgentă nevoie în această 
perioadă de criză;

Or. bg

Amendamentul 3
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât procentul femeilor pe piața 
forței de muncă este de 62,1 %, în 
comparație cu 75,1 % în cazul bărbaților, 
ceea ce înseamnă că obiectivul principal 
al Strategiei „Europa 2020” de atingere a 
unui procent de ocupare a forței de
muncă de 75 % până în 2020 poate fi 
îndeplinit numai dacă mai multe femei au
acces pe piața muncii;

Or. bg

Amendamentul 4
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât politicile care permit un 
echilibru mai bun între viața profesională 
și cea personală vor contribui la creșterea 
semnificativă a ratei de ocupare în rândul 
femeilor și vor facilita o mai bună 
distribuire a acestora din perspectiva
locurilor de muncă disponibile, 
intensificând în acest fel creșterea 
economică, rata de ocupare a forței de 
muncă și gradul de inovare; în plus, în 
sectorul serviciilor, femeile au în special 
locuri de muncă în domenii, precum 
comerțul cu amănuntul și industria 
hotelieră, și nu ocupă încă funcții 
superioare;

Or. bg

Amendamentul 5
Iliana Malinova Iotova
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Proiect de aviz
Considerentul Ae (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ae. întrucât contractele de muncă 
flexibile, precum cele cu orar flexibil, cu 
fracțiune de normă sau pe perioadă 
determinată, pot să ajute infirmierii – atât 
bărbați, cât și femei – să combine munca 
și serviciile de îngrijire, îndeosebi întrucât 
sectorul serviciilor oferă numeroase 
posibilități pentru astfel de opțiuni 
flexibile;

Or. bg

Amendamentul 6
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei și statelor membre să ia 
măsuri concrete pentru a consolida și mai 
mult piața serviciilor, în vederea 
dezvoltării potențialului semnificativ de 
ocupare a forței de muncă și pentru a 
permite lucrătorilor să beneficieze de 
condiții de lucru flexibile specifice unui 
număr mare de locuri de muncă din acest 
domeniu (de exemplu, în vederea
reconcilierii vieții profesionale cu viața de 
familie), asigurându-le totodată acestora 
condiții de muncă decente, în ceea ce 
privește, printre altele, remunerarea, 
sănătatea și siguranța, perspective de 
carieră, securitatea socială și învățarea 
continuă;

1. solicită Comisiei și statelor membre să ia 
măsuri concrete pentru a combate 
precaritatea locurilor de muncă din 
sectorul serviciilor, situație care afectează 
în special femeile; dezaprobă situațiile de 
flexibilitate și incertitudine contractuală 
care nu permit organizarea și stabilitatea 
vieții familiale; subliniază faptul că 
contractele de muncă trebuie să fie stabile 
și să prevadă un program de lucru bine 
definit, aceste programe putând fi 
negociate la cererea femeilor, în vederea 
unei mai bune reconcilieri a vieții 
profesionale cu viața de familie, 
asigurându-le totodată acestora condiții de 
muncă și drepturi, în ceea ce privește, 
printre altele, remunerarea, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, perspective 
de carieră, securitatea socială și învățarea 
continuă;

Or. pt
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Amendamentul 7
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei și statelor membre să ia 
măsuri concrete pentru a consolida și mai 
mult piața serviciilor, în vederea 
dezvoltării potențialului semnificativ de 
ocupare a forței de muncă și pentru a 
permite lucrătorilor să beneficieze de 
condiții de lucru flexibile specifice unui 
număr mare de locuri de muncă din acest 
domeniu (de exemplu, în vederea
reconcilierii vieții profesionale cu viața de
familie), asigurându-le totodată acestora 
condiții de muncă decente, în ceea ce 
privește, printre altele, remunerarea, 
sănătatea și siguranța, perspective de 
carieră, securitatea socială și învățarea 
continuă;

1. solicită Comisiei și statelor membre să ia
măsuri concrete pentru a consolida și mai 
mult piața serviciilor, în vederea 
dezvoltării potențialului semnificativ de 
ocupare a forței de muncă și pentru a 
permite lucrătorilor, atât femei, cât și 
bărbați, să beneficieze de condiții de lucru 
flexibile specifice unui număr mare de 
locuri de muncă din acest domeniu și, prin 
urmare, să permită concilierea vieții 
profesionale cu viața privată a 
lucrătorilor, asigurându-le totodată 
acestora condiții de muncă decente, în ceea 
ce privește, printre altele, principiul 
remunerării egale pentru muncă egală, 
standarde de sănătate și de siguranță, 
perspective de carieră, perfecționarea 
profesională, securitatea socială și 
învățarea continuă;

Or. en

Amendamentul 8
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei și statelor membre să ia 
măsuri concrete pentru a consolida și mai 
mult piața serviciilor, în vederea 
dezvoltării potențialului semnificativ de 
ocupare a forței de muncă și pentru a 
permite lucrătorilor să beneficieze de 

1. solicită Comisiei și statelor membre să ia 
măsuri concrete pentru a consolida și mai 
mult piața serviciilor, în vederea 
dezvoltării potențialului semnificativ de 
ocupare a forței de muncă și pentru a 
permite lucrătorilor să beneficieze de 
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condiții de lucru flexibile specifice unui 
număr mare de locuri de muncă din acest 
domeniu (de exemplu, în vederea 
reconcilierii vieții profesionale cu viața de 
familie), asigurându-le totodată acestora 
condiții de muncă decente, în ceea ce 
privește, printre altele, remunerarea, 
sănătatea și siguranța, perspective de 
carieră, securitatea socială și învățarea 
continuă;

regimuri de lucru flexibile specifice unui 
număr mare de locuri de muncă din acest 
domeniu (de exemplu, în vederea 
reconcilierii vieții profesionale cu viața de 
familie), asigurându-le totodată acestora 
condiții de muncă decente, în ceea ce 
privește, printre altele, remunerarea, 
sănătatea și siguranța, perspective de 
carieră, securitatea socială și învățarea 
continuă; subliniază importanța punerii în 
aplicare a principiului egalității de 
remunerare între femei și bărbați, astfel 
cum este prevăzut la articolul 157 din 
tratat; reiterează rezoluția sa din 
24 mai 2012, care conține solicitarea de a 
revizui Directiva 2006/54/CE cel târziu 
până la 15 februarie 2013;

Or. en

Amendamentul 9
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei și statelor membre să ia 
măsuri concrete pentru a consolida și mai 
mult piața serviciilor, în vederea 
dezvoltării potențialului semnificativ de 
ocupare a forței de muncă și pentru a 
permite lucrătorilor să beneficieze de 
condiții de lucru flexibile specifice unui 
număr mare de locuri de muncă din acest 
domeniu (de exemplu, în vederea 
reconcilierii vieții profesionale cu viața de 
familie), asigurându-le totodată acestora 
condiții de muncă decente, în ceea ce 
privește, printre altele, remunerarea, 
sănătatea și siguranța, perspective de 
carieră, securitatea socială și învățarea 
continuă;

1. solicită Comisiei și statelor membre să ia 
măsuri concrete pentru a consolida și mai 
mult piața serviciilor, în vederea 
dezvoltării potențialului semnificativ de 
ocupare a forței de muncă și pentru a 
permite lucrătorilor să beneficieze de 
condiții de lucru flexibile specifice unui 
număr mare de locuri de muncă din acest 
domeniu (de exemplu, în vederea 
reconcilierii vieții profesionale cu viața de 
familie), asigurându-le totodată acestora 
condiții de muncă decente, în ceea ce 
privește, printre altele, remunerarea, 
sănătatea și siguranța, accesibilitatea, 
perspective de carieră, securitatea socială și 
învățarea continuă;

Or. en
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Amendamentul 10
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei și statelor membre să 
adopte măsuri de protejare a femeilor 
care lucrează, precum scutirea obligatorie 
de a lucra în ture sau în timpul nopții 
pentru femeile cu copii sub 12 ani, în 
situația în care ambii părinți lucrează în 
acest regim; îndeamnă statele membre să 
protejeze în mod eficient maternitatea și 
paternitatea, combătând concedierea 
ilegală a femeilor gravide, care au născut 
de curând sau care alăptează;

Or. pt

Amendamentul 11
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită statelor membre să adopte 
politici de integrare pe piața muncii a 
lucrătorilor vulnerabili mai ales către cei 
cu grad scăzut de competență, șomeri, 
lucrători tineri și în vârstă, persoane cu 
handicap, persoane cu tulburări psihice 
sau grupuri minoritare, precum migrații 
și romii prin programele de orientare 
profesională, formare și de stagiu bine 
orientate și adaptate;

Or. ro



AM\904067RO.doc 9/22 PE491.092v01-00

RO

Amendamentul 12
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
dezvolte, în colaborare cu partenerii 
sociali, strategii pentru stabilirea 
standardelor minime în domeniul 
serviciilor, inclusiv contracte standard, 
negocieri colective și salarii minime 
legale; solicită introducerea unei taxe 
speciale și a unui regim de beneficii 
pentru sectoarele de servicii destinate 
persoanelor și gospodăriilor, pentru a 
reglementa fenomenul răspândit al 
muncii nedeclarate și pentru a asigura, 
astfel, condiții decente de muncă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 13
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
dezvolte, în colaborare cu partenerii 
sociali, strategii pentru stabilirea 
standardelor minime în domeniul 
serviciilor, inclusiv contracte standard, 
negocieri colective și salarii minime legale; 
solicită introducerea  unei taxe speciale și a 
unui regim de beneficii pentru sectoarele 
de servicii destinate persoanelor și 
gospodăriilor, pentru a reglementa 
fenomenul răspândit al muncii nedeclarate 
și pentru a asigura, astfel, condiții decente 
de muncă;

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
dezvolte, în colaborare cu partenerii 
sociali, strategii pentru stabilirea 
standardelor minime în domeniul 
serviciilor, inclusiv contracte standard, 
negocieri colective și, dacă este necesar,
salarii minime negociate de către 
partenerii sociali; solicită introducerea  
unei taxe speciale și a unui regim de 
beneficii pentru sectoarele de servicii 
destinate persoanelor și gospodăriilor, 
pentru a reglementa fenomenul răspândit al 
muncii nedeclarate și pentru a asigura, 
astfel, condiții decente de muncă;
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Or. de

Amendamentul 14
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
dezvolte, în colaborare cu partenerii 
sociali, strategii pentru stabilirea 
standardelor minime în domeniul 
serviciilor, inclusiv contracte standard, 
negocieri colective și salarii minime legale; 
solicită introducerea unei taxe speciale și a 
unui regim de beneficii pentru sectoarele 
de servicii destinate persoanelor și 
gospodăriilor, pentru a reglementa 
fenomenul răspândit al muncii nedeclarate 
și pentru a asigura, astfel, condiții decente 
de muncă;

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
dezvolte, în colaborare cu partenerii 
sociali, strategii pentru stabilirea 
standardelor minime în domeniul 
serviciilor, inclusiv contracte standard, 
negocieri colective și salarii minime legale, 
punând un accent deosebit pe principiul 
egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă și încercând să soluționeze 
consecințele negative ale segregării 
orizontale și verticale; solicită introducerea 
unei taxe speciale și a unui regim de 
beneficii pentru sectoarele de servicii 
destinate persoanelor și gospodăriilor, 
pentru a reglementa fenomenul răspândit al 
muncii nedeclarate și pentru a asigura, 
astfel, condiții decente de muncă;

Or. en

Amendamentul 15
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
dezvolte, în colaborare cu partenerii 
sociali, strategii pentru stabilirea 
standardelor minime în domeniul 
serviciilor, inclusiv contracte standard, 
negocieri colective și salarii minime legale; 
solicită introducerea  unei taxe speciale și a 

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
dezvolte, în colaborare cu partenerii 
sociali, strategii pentru stabilirea 
standardelor minime în domeniul 
serviciilor, inclusiv contracte standard, 
negocieri colective și salarii minime legale; 
solicită introducerea  unei taxe speciale și a 
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unui regim de beneficii pentru sectoarele 
de servicii destinate persoanelor și 
gospodăriilor, pentru a reglementa 
fenomenul răspândit al muncii nedeclarate 
și pentru a asigura, astfel, condiții decente 
de muncă;

unui regim de beneficii pentru sectoarele 
de servicii destinate persoanelor și 
gospodăriilor, pentru a reglementa 
fenomenul răspândit al muncii nedeclarate 
și pentru a asigura, astfel, condiții decente 
de muncă; în plus, informațiile referitoare 
la dreptul lucrătorilor trebuie să fie ușor 
accesibile;

Or. bg

Amendamentul 16
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că, potrivit celui de 
al cincilea sondaj privind condițiile de 
muncă în Europa din aprilie 2012, 18 % 
dintre lucrători au declarat absența unui 
echilibru între viața lor profesională și 
cea personală; pe întreg teritoriul UE, 
19 % dintre femei și 7 % dintre bărbați 
lucrează cu fracțiune de normă „redusă” 
(al căror număr de ore normale de lucru, 
calculate săptămânal, este mai mic de 20 
de ore). Doar 3 %din bărbații cu vârsta 
cuprinsă între 35 și 49 de ani lucrează cu 
fracțiune de normă „redusă”, comparativ 
cu 18 % din femeile care aparțin aceleiași 
grupe de vârstă; constată, de asemenea, 
că locurile de muncă cu fracțiune de 
normă se regăsesc cu precădere în 
anumite sectoare: mai mult de 38 % 
dintre lucrătorii cu fracțiune de normă 
[atât „redusă”, cât și „substanțială”(între 
20 și 34 de ore pe săptămână)] se regăsesc 
în domeniul învățământului, al serviciilor 
de sănătate și sociale, al altor servicii și în 
sectorul comerțului cu amănuntul și cu 
ridicata; solicită, prin urmare, statelor 
membre să adopte politici adecvate care 
să permită concilierea vieții profesionale 
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cu viața privată, inclusiv persoanelor care 
lucrează cu fracțiune de normă, cu scopul 
de a încuraja participarea activă a 
ambilor părinți la măsurile de conciliere 
și pentru a corecta astfel dezechilibrul 
existent între sexe în această privință;

Or. en

Amendamentul 17
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. face referire la numărul ridicat de 
femei care lucrează în sectorul serviciilor 
de îngrijire și care, adesea, lucrează în 
condiții de lucru precare; în acest context, 
evidențiază faptul că trebuie să se ajungă 
în curând la un acord asupra Directivei 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind punerea în aplicare a 
Directivei 96/71/CE privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestărilor de 
servicii în vederea combaterii 
discriminării în sectorul serviciilor de 
îngrijire și a garantării unor salarii 
minime adecvate, a unor perioade 
maxime de lucru adecvate și a unor 
norme clare de securitate la locul de 
muncă; subliniază că, în acest context, 
trebuie reglementate în mod clar în 
special condițiile de punere la dispoziție a 
forței de muncă de către agențiile de 
plasare a forței de muncă temporare.

Or. de

Amendamentul 18
Konstantinos Poupakis
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Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită statele membre să asigure 
respectarea standardelor minime de 
sănătate și siguranță la locul de muncă în 
sectorul serviciilor – și în situațiile de 
adoptare a modelului muncii la distanță, 
dată fiind specificitatea cu privire la locul 
prestării muncii în aceste cazuri – și în 
colaborare cu partenerii sociali să asigure 
actualizarea legislației aferente și în 
conformitate cu concluziile comunității 
științifice;

Or. el

Amendamentul 19
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 2а (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută documentul de lucru privind
Analiza anuală a creșterii, intitulat 
„Valorificarea potențialului ocupării 
forței de muncă în domeniul serviciilor 
destinate persoanelor și gospodăriilor” și 
solicită statelor membre, partenerilor 
sociali și tuturor celorlalte părți interesate 
să accepte în mod activ invitația Comisiei 
de a dezbate această chestiune;

Or. bg

Amendamentul 20
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța unui acord rapid 
cu privire la Programul pentru schimbări 
sociale și inovare, pentru a permite 
lucrătorilor și antreprenorilor din sectorul 
serviciilor să beneficieze de axa 
Microfinanțare și antreprenoriat social;

3. salută faptul că Microfinanțarea va 
avea o continuitate ca axă de sine 
stătătoare în cadrul Programului pentru 
schimbări sociale și inovare și subliniază 
importanța microfinanțării ca instrument 
de sprijinire a femeilor antreprenori și a 
persoanelor aflate într-o situație 
defavorizată pe piața muncii în sectorul 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 21
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța unui acord rapid 
cu privire la Programul pentru schimbări 
sociale și inovare, pentru a permite 
lucrătorilor și antreprenorilor din sectorul 
serviciilor să beneficieze de axa 
Microfinanțare și antreprenoriat social;

3. subliniază importanța unui acord rapid 
cu privire la Programul pentru schimbări 
sociale și inovare, pentru a permite 
lucrătorilor și antreprenorilor din sectorul 
serviciilor să beneficieze de axa 
Microfinanțare și antreprenoriat social; 
subliniază, în această privință, existența 
unor posibilități considerabile pentru
femeile antreprenori și pentru femei, în 
general, să continue să-și aleagă o 
formare în sectorul serviciilor, care este, 
de asemenea, sectorul în care acestea au 
experiență comercială și cunoștințe de 
specialitate;

Or. en

Amendamentul 22
Nadja Hirsch
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța unui acord rapid 
cu privire la Programul pentru schimbări 
sociale și inovare, pentru a permite 
lucrătorilor și antreprenorilor din sectorul 
serviciilor să beneficieze de axa 
Microfinanțare și antreprenoriat social;

3. subliniază importanța unui acord rapid 
cu privire la Programul pentru schimbări 
sociale și inovare, pentru a permite 
lucrătorilor și antreprenorilor din sectorul 
serviciilor să beneficieze de axa 
Microfinanțare și antreprenoriat social; 
salută Comunicarea prezentată de 
Comisie privind întreprinderile sociale, 
întrucât femeile sunt cele care lucrează 
preponderent în domeniul 
antreprenoriatului social;

Or. de

Amendamentul 23
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a.constată faptul că fenomenul locurilor 
de muncă nedeclarate și nesigure în 
sectorul serviciilor, mai ales în rândul 
femeilor, este răspândit; în vederea 
combaterii acestui fenomen, Comisia ar 
trebui să încurajeze statele membre să 
dezvolte strategii pe care să le includă în 
strategiile lor naționale de punere în 
aplicare a Strategiei „Europa 2020”. 
Lucrătorii din sectorul serviciilor ar 
trebui să aibă acces la învățarea pe tot 
parcursul vieții și la programele de 
perfecționare;

Or. bg
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Amendamentul 24
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei și statelor membre să 
garanteze protecția drepturilor sociale și ale 
drepturilor privind ocuparea forței de 
muncă, pentru un număr ridicat de lucrători 
mobili din domeniul serviciilor, și să 
combată orice fel de exploatare;

4. solicită Comisiei și statelor membre să 
garanteze protecția drepturilor sociale și ale 
drepturilor privind ocuparea forței de 
muncă, pentru un număr ridicat de lucrători 
mobili din domeniul serviciilor, și să 
combată orice fel de exploatare și risc de 
excluziune socială; subliniază necesitatea 
adoptării unor norme care să favorizeze 
reconcilierea vieții profesionale cu viața 
de familie;

Or. it

Amendamentul 25
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei și statelor membre să 
garanteze protecția drepturilor sociale și ale 
drepturilor privind ocuparea forței de 
muncă, pentru un număr ridicat de lucrători 
mobili din domeniul serviciilor, și să 
combată orice fel de exploatare;

4. solicită Comisiei și statelor membre să 
garanteze protecția drepturilor sociale și ale 
drepturilor privind ocuparea forței de 
muncă, pentru un număr ridicat de lucrători 
mobili din domeniul serviciilor, și să 
combată orice fel de exploatare; subliniază 
faptul că mobilitatea profesională nu 
poate fi obligatorie;

Or. pt

Amendamentul 26
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre să își 
consolideze acțiunile pentru combaterea  
muncii nedeclarate – procentele de femei 
care lucrează în acest mod fiind 
semnificativ mai mari – în vederea 
combaterii sărăciei femeilor, precum și a 
asigurării viabilității sistemelor de 
asigurări sociale. 

Or. el

Amendamentul 27
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre să ratifice, 
fără întârziere, Convenția nr. 189 a 
Organizației Internaționale a Muncii 
privind personalul casnic, adoptată de 
organizația tripartită în 2011 cu scopul de 
a asigura condiții decente de muncă 
pentru personalul casnic și aceleași 
drepturi de muncă fundamentale ca și 
cele de care se bucură ceilalți lucrători;

Or. en

Amendamentul 28
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea ca toți lucrătorii 5. subliniază necesitatea ca toți lucrătorii 
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din domeniul serviciilor să aibă acces la 
programe de îmbunătățire a aptitudinilor, 
în vederea reducerii incompatibilității 
dintre aptitudinile și obligațiile de serviciu;

din domeniul serviciilor să aibă acces la 
programe permanente de îmbunătățire a 
aptitudinilor, în vederea reducerii 
incompatibilității dintre aptitudinile și 
obligațiile de serviciu și pentru a garanta 
lucrătorilor noile competențe și calificări 
cerute de o piață a muncii aflată într-o 
continuă evoluție;

Or. it

Amendamentul 29
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea ca toți lucrătorii 
din domeniul serviciilor să aibă acces la 
programe de îmbunătățire a aptitudinilor, 
în vederea reducerii incompatibilității 
dintre aptitudinile și obligațiile de serviciu;

5. subliniază necesitatea ca toți lucrătorii 
din domeniul serviciilor să aibă acces la 
programe de îmbunătățire a aptitudinilor și 
de învățare pe tot parcursul vieții, în 
vederea îmbunătățirii oportunităților 
viitoare pe piața muncii și a reducerii 
incompatibilității dintre aptitudinile și 
obligațiile de serviciu;

Or. en

Amendamentul 30
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea ca toți lucrătorii 
din domeniul serviciilor să aibă acces la 
programe de îmbunătățire a aptitudinilor, 
în vederea reducerii incompatibilității 
dintre aptitudinile și obligațiile de serviciu;

5. subliniază necesitatea ca toți lucrătorii 
(acordând o atenție deosebită grupurilor 
vulnerabile ale populației) din domeniul 
serviciilor să aibă acces la programe de 
îmbunătățire a aptitudinilor, în vederea 
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reducerii incompatibilității dintre 
aptitudinile și obligațiile de serviciu;

Or. en

Amendamentul 31
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea ca toți lucrătorii 
din domeniul serviciilor să aibă acces la 
programe de îmbunătățire a aptitudinilor, 
în vederea reducerii incompatibilității 
dintre aptitudinile și obligațiile de serviciu;

5. subliniază necesitatea ca toți lucrătorii 
din domeniul serviciilor să aibă acces la 
programe de îmbunătățire a aptitudinilor și 
de perfecționare profesională, în vederea 
reducerii incompatibilității dintre 
aptitudinile și obligațiile de serviciu;

Or. en

Amendamentul 32
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază nivelurile reduse de
participare a femeilor la educația 
profesională în contextul învățării pe tot 
parcursul vieții în sectorul serviciilor și 
invită statele membre să adopte măsuri în 
acest sens;

Or. el

Amendamentul 33
Minodora Cliveti
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Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea reînnoirii 
competențelor atât a lucrătorilor mai în 
vârstă cât și a părinților care au avut în 
grijă copii și persoane dependente din 
familie și care se întorc pe piața muncii;

Or. ro

Amendamentul 34
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că reducerile bugetare 
drastice în multe state membre afectează
în mod disproporționat lucrătoarele și 
solicită Comisiei să realizeze o evaluare a 
impactului pe care măsurile de austeritate îl 
au asupra femeilor de pe piața muncii, 
acordând o atenție deosebită sectorului 
serviciilor;

6. subliniază faptul că reducerile bugetare 
în multe state membre ar putea afecta în 
mod semnificativ lucrătoarele și solicită 
Comisiei să realizeze o evaluare a 
impactului pe care măsurile de austeritate îl 
au asupra femeilor de pe piața muncii, 
acordând o atenție deosebită sectorului 
serviciilor;

Or. de

Amendamentul 35
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că reducerile bugetare 
drastice în multe state membre afectează în 
mod disproporționat lucrătoarele și solicită 
Comisiei să realizeze o evaluare a 

6. subliniază faptul că reducerile bugetare 
drastice în multe state membre afectează în 
mod disproporționat lucrătoarele și solicită 
Comisiei să realizeze o colectare de date 
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impactului pe care măsurile de austeritate 
îl au asupra femeilor de pe piața muncii, 
acordând o atenție deosebită sectorului 
serviciilor.

referitoare la impactul pe care măsurile de 
austeritate îl au asupra femeilor de pe piața 
muncii, acordând o atenție deosebită 
sectorului serviciilor;

Or. en

Amendamentul 36
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază provocările cu care se 
confruntă lucrătorii din sectorul 
serviciilor, în special femeile, în ceea ce 
privește concilierea vieții profesionale cu 
viața de familie; solicită, prin urmare, 
servicii accesibile de îngrijire a copiilor și 
programe compatibile, cu scopul de a 
asigura un echilibru mai bun între viața 
profesională și cea privată, precum și 
promovarea egalității între femei și 
bărbați ca o precondiție pentru sporirea 
participării bărbaților și a femeilor pe 
piața muncii;

Or. en

Amendamentul 37
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a subliniază necesitatea de a combate
inegalitățile dintre bărbați și femei 
prezente încă pe piața muncii, prin 
adoptarea unor politici active în măsură 
să reducă dezavantajul real care se 
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regăsește în rândul femeilor;

Or. it

Amendamentul 38
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Alineatul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită un dialog social consistent și 
implicarea reprezentanților angajatorilor 
și ai lucrătorilor în stabilirea priorităților 
UE în sectorul serviciilor cu privire la 
protecția drepturilor sociale și a 
drepturilor lucrătorilor, la indemnizațiile 
de șomaj și la drepturile reprezentanților.

Or. en


