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Amendamentul 1
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază nivelurile foarte diferite de 
îmbătrânire din statele membre ale UE, 
precum și diferențele importante de la nivel 
național, politic și cultural cu privire la 
modul în care provocările demografice sunt 
percepute și, mai ales, la modul în care 
acestea sunt abordate;

1. subliniază structurile demografice
foarte diferite din statele membre ale UE, 
precum și diferențele importante de la nivel 
național, politic și cultural cu privire la 
modul în care provocările demografice sunt 
percepute și, mai ales, la modul în care 
acestea sunt abordate; remarcă faptul că 
numărul persoanelor care lucrează în 
continuare după pensionare a crescut 
foarte mult, de exemplu ratele de ocupare 
a forței de muncă în rândul lucrătorilor 
cu vârsta între 65 și 74 de ani a crescut în 
perioada 2006-2011 cu 15%; 

Or. en

Amendamentul 2
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază nivelurile foarte diferite de 
îmbătrânire din statele membre ale UE, 
precum și diferențele importante de la nivel 
național, politic și cultural cu privire la 
modul în care provocările demografice sunt 
percepute și, mai ales, la modul în care 
acestea sunt abordate;

1. subliniază nivelurile foarte diferite de 
îmbătrânire din statele membre ale UE, 
precum și diferențele importante de la nivel 
național, politic și cultural cu privire la 
modul în care provocările demografice sunt 
percepute și, mai ales, la modul în care 
acestea sunt abordate și estimate;

Or. en
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Amendamentul 3
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază nivelurile foarte diferite de 
îmbătrânire din statele membre ale UE, 
precum și diferențele importante de la nivel 
național, politic și cultural cu privire la 
modul în care provocările demografice sunt 
percepute și, mai ales, la modul în care 
acestea sunt abordate;

1. subliniază nivelurile foarte diferite de 
îmbătrânire din statele membre ale UE, 
precum și diferențele importante de la nivel 
național, politic și cultural cu privire la 
modul în care provocările demografice sunt 
percepute și, mai ales, la modul în care 
acestea sunt abordate; afirmă, cu toate 
acestea, că speranța de viață crește în
toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 4
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. amintește că cetățenii în vârstă 
reprezintă un bun pentru societățile 
noastre și că este foarte important să se 
folosească cunoștințele și experiențele lor 
în toate etapele vieții și să se susțină viața 
independentă a acestora cât se poate de 
mult; 

Or. en

Amendamentul 5
Kinga Göncz

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

1b. afirmă că persoanele în vârstă au 
nevoie de forme diferite de susținere și 
îngrijire; consideră, prin urmare, că 
serviciile și soluțiile trebuie să fie 
întotdeauna orientate către oameni și 
bazate pe cerere;

Or. en

Amendamentul 6
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că posibilitățile de lucru și 
de voluntariat, precum și măsurile de 
protecție socială au un rol esențial în 
vederea asigurării unei îmbătrâniri active 
și în condiții bune de sănătate;

Or. en

Amendamentul 7
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de Planul de punere în aplicare 
pentru parteneriatul european pentru 
inovare privind îmbătrânirea activă și în 
condiții bune de sănătate, în special de
atenția acordată colaborării dintre părțile 
interesate publice și private, schimbului și 
transferului de idei bune și de bune practici
(de exemplu, cu privire la platforma 

2. salută Planul strategic de punere în 
aplicare pentru parteneriatul european 
pentru inovare privind îmbătrânirea activă 
și în condiții bune de sănătate, în special 
atenția acordată colaborării dintre părțile 
interesate publice și private, schimbului și 
transferului de idei bune și de bune practici
(de exemplu, cu privire la platforma 
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digitală privind piețele) și optimizării 
instrumentelor de finanțare existente;

digitală privind piețele) și optimizării 
instrumentelor de finanțare existente;

Or. en

Amendamentul 8
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de Planul de punere în aplicare 
pentru parteneriatul european pentru 
inovare privind îmbătrânirea activă și în 
condiții bune de sănătate, în special de 
atenția acordată colaborării dintre părțile 
interesate publice și private, schimbului și 
transferului de idei bune și de bune practici
(de exemplu, cu privire la platforma 
digitală privind piețele) și optimizării 
instrumentelor de finanțare existente;

2. ia act de Planul de punere în aplicare 
pentru parteneriatul european pentru 
inovare privind îmbătrânirea activă și în 
condiții bune de sănătate, în special de 
atenția acordată colaborării dintre Comisia 
Europeană și țările și regiunile din UE, 
dintre industrie și întreprinderi, dintre
părțile interesate publice și private, dintre 
personalul din domeniul sănătății și al 
îngrijirii și organizațiile care reprezintă 
persoanele în vârstă și pacienții,
schimbului și transferului de idei bune și de 
bune practici (de exemplu, cu privire la 
platforma digitală privind piețele) și 
optimizării instrumentelor de finanțare 
existente;

Or. de

Amendamentul 9
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de Planul de punere în aplicare 
pentru parteneriatul european pentru 
inovare privind îmbătrânirea activă și în 
condiții bune de sănătate, în special de 

2. ia act de Planul de punere în aplicare 
pentru parteneriatul european pentru 
inovare privind îmbătrânirea activă și în 
condiții bune de sănătate, în special de 



AM\919136RO.doc 7/37 PE500.493v01-00

RO

atenția acordată colaborării dintre părțile 
interesate publice și private, schimbului și 
transferului de idei bune și de bune practici
(de exemplu, cu privire la platforma 
digitală privind piețele) și optimizării 
instrumentelor de finanțare existente;

atenția acordată colaborării dintre părțile 
interesate publice și private, schimbului și 
transferului de idei bune și de bune practici
(de exemplu, cu privire la platforma 
digitală privind piețele) și optimizării 
instrumentelor de finanțare existente;
subliniază că, în acest plan, îmbătrânirea 
ar trebui văzută ca o oportunitate, nu ca o 
povară și ar trebui să se recunoască și să 
se promoveze valoarea persoanelor în 
vârstă, experiențele acestora și contribuția 
lor constantă pentru societate; 

Or. en

Amendamentul 10
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că serviciile transfrontaliere 
în materie de sănătate și de îngrijire 
reprezintă o ocazie potrivită pentru a 
folosi resursele existente într-un mod mai 
eficient, creând standarde înalte uniforme 
în beneficiul persoanelor vizate și, în plus, 
reducând costurile îmbătrânirii;   

Or. de

Amendamentul 11
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută obiectivul de a promova medii 
favorabile persoanelor în vârstă ca 
instrument esențial de susținere a 
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lucrătorilor și a persoanelor care se află 
în căutarea unui loc de muncă și care 
sunt mai în vârstă, precum și societăți 
favorabile incluziunii care oferă șanse 
egale tuturor;   

Or. en

Amendamentul 12
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. salută abordarea Comisiei, care este 
în mod clar orientată către promovarea 
vitalității și a demnității persoanelor în 
vârstă din Europa prin inovări relevante 
pentru acestea, prin reintroducerea unei 
„culturi pentru îmbătrânirea activă” 
într-o Europă favorabilă generațiilor și 
prin orientarea acestui proces în 
colaborare cu parteneri recunoscuți în 
domeniul cercetării și în societatea civilă;   

Or. de

Amendamentul 13
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
poată munci mai mult timp și să fie mai 
productivi, atât prin creșterea flexibilității 
pe piața muncii prin introducerea 
posibilităților de a munci prin ținerea 
unor evidențe ale timpului de lucru, 

3. subliniază că persoanele în vârstă au 
dreptul la siguranță economică printr-o 
pensie decentă, deoarece și-au câștigat 
acest drept prin contribuțiile pe care le-au 
făcut pe tot parcursul vieții lor 
profesionale, precum și la viață de familie 
și comunitară în condiții care să le 
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precum și cu normă redusă, cât și prin 
punerea la dispoziție a unor forme 
moderne de contracte de încadrare în 
muncă, inclusiv în regim temporar;

respecte autonomia individuală și care să 
prevină și să depășească izolarea sau 
marginalizarea socială; acestea au 
dreptul de a accesa o rețea de facilități de 
calitate care oferă sprijin persoanelor în 
vârstă și care este accesibilă tuturor 
cetățenilor indiferent de situația 
socioeconomică a acestora, în special 
centre de zi, cămine și ajutor la domiciliu;     
acestea au dreptul la servicii de sănătate 
publică de calitate, care să le permită 
accesul la un proces de îmbătrânire 
activă;

Or. pt

Amendamentul 14
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
poată munci mai mult timp și să fie mai 
productivi, atât prin creșterea flexibilității 
pe piața muncii prin introducerea 
posibilităților de a munci prin ținerea 
unor evidențe ale timpului de lucru, 
precum și cu normă redusă, cât și prin 
punerea la dispoziție a unor forme 
moderne de contracte de încadrare în 
muncă, inclusiv în regim temporar;

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate care să încurajeze
oamenii să participe pe piața muncii și să 
participe pentru o perioadă mai 
îndelungată, recunoscând contribuția pe 
care aceștia o pot aduce în continuare 
pentru societate; este în special necesar ca 
politicile să abordeze chestiuni precum 
educația și formarea, sănătatea și 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată pentru o forță de lucru în curs de 
îmbătrânire;

Or. en

Amendamentul 15
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
poată munci mai mult timp și să fie mai 
productivi, atât prin creșterea flexibilității
pe piața muncii prin introducerea 
posibilităților de a munci prin ținerea 
unor evidențe ale timpului de lucru, 
precum și cu normă redusă, cât și prin
punerea la dispoziție a unor forme 
moderne de contracte de încadrare în 
muncă, inclusiv în regim temporar;

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
poată munci mai mult timp și să fie mai 
productivi; invită, prin urmare, Comisia și 
statele membre să asigure un echilibru 
bun între securitate și flexibilitate pe piața 
muncii, de exemplu printr-o implementare 
completă a principiilor de flexisecuritate, 
și să abordeze segmentarea pieței muncii 
atât prin asigurarea unei protecții sociale 
adecvate pentru persoanele aflate în 
perioade de tranziție sau care au 
contracte de muncă temporare sau cu 
normă redusă, cât și prin asigurarea 
accesului la posibilități de formare, de 
dezvoltare a carierei și de angajare cu 
normă întreagă; încurajează statele 
membre să investească în servicii –
precum centre de îngrijire a copilului 
accesibile cu program întreg și de înaltă 
calitate, școli cu program prelungit și 
centre de îngrijire a persoanelor în vârstă
– care contribuie la promovarea egalității 
de gen, promovează un echilibru mai bun 
între viața personală și cea profesională și 
creează un cadru care le permite 
părinților să intre sau să reintre pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 16
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
poată munci mai mult timp și să fie mai 
productivi, atât prin creșterea flexibilității 

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
păstreze un loc de muncă sigur și potrivit 
vârstei și capacității lor până când ajung 
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pe piața muncii prin introducerea 
posibilităților de a munci prin ținerea 
unor evidențe ale timpului de lucru, 
precum și cu normă redusă, cât și prin 
punerea la dispoziție a unor forme 
moderne de contracte de încadrare în 
muncă, inclusiv în regim temporar;

la vârsta de pensionare; consideră că, în 
acest scop, pe parcursul unei cariere este 
nevoie în egală măsură de formare 
profesională și de introducerea unor 
evidențe pentru toată durata vieții, a unor 
posibilități de a lucra cu normă redusă și a 
unor ajutoare financiare specifice pentru 
întreprinderi vizând crearea de locuri de 
muncă adecvate pentru persoanele aflate 
în etapele avansate ale vieții profesionale 
și pentru persoanele cu dizabilități;  

Or. de

Amendamentul 17
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
poată munci mai mult timp și să fie mai 
productivi, atât prin creșterea flexibilității 
pe piața muncii prin introducerea
posibilităților de a munci prin ținerea 
unor evidențe ale timpului de lucru, 
precum și cu normă redusă, cât și prin 
punerea la dispoziție a unor forme 
moderne de contracte de încadrare în 
muncă, inclusiv în regim temporar;

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
poată munci mai mult timp, prin creșterea 
flexibilității pe piața muncii prin 
introducerea unor evidențe pentru toată 
durata vieții, a unor posibilități de a lucra
cu normă redusă și a unor mecanisme 
flexibile privind pensionarea, de exemplu 
prin pensionări parțiale sau prin 
calcularea unor ani ca bonus;

Or. de

Amendamentul 18
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este necesar să se creeze
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
poată munci mai mult timp și să fie mai 
productivi, atât prin creșterea flexibilității 
pe piața muncii prin introducerea 
posibilităților de a munci prin ținerea unor 
evidențe ale timpului de lucru, precum și 
cu normă redusă, cât și prin punerea la 
dispoziție a unor forme moderne de 
contracte de încadrare în muncă, inclusiv în 
regim temporar;

3. subliniază că este necesar să se creeze
cadrul adecvat pentru ca oamenii să poată 
munci mai mult timp și să fie mai 
productivi, atât prin creșterea flexibilității 
pe piața muncii prin introducerea 
posibilităților de a munci prin ținerea unor 
evidențe ale timpului de lucru, precum și 
cu normă redusă, cât și prin punerea la 
dispoziție a unor forme moderne de 
contracte de încadrare în muncă, inclusiv în 
regim temporar, și a unor locuri de muncă 
adecvate pentru persoanele în vârstă;

Or. de

Amendamentul 19
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
poată munci mai mult timp și să fie mai 
productivi, atât prin creșterea flexibilității 
pe piața muncii prin introducerea 
posibilităților de a munci prin ținerea unor 
evidențe ale timpului de lucru, precum și 
cu normă redusă, cât și prin punerea la 
dispoziție a unor forme moderne de 
contracte de încadrare în muncă, inclusiv în 
regim temporar;

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
poată munci mai mult timp și să fie mai 
productivi, dacă doresc sau trebuie să 
procedeze astfel, locurile de muncă 
devenind accesibile din punct de vedere 
fizic, atât prin creșterea flexibilității pe 
piața muncii prin introducerea 
posibilităților de a munci prin ținerea unor 
evidențe ale timpului de lucru, precum și 
cu normă redusă, cât și prin punerea la 
dispoziție a unor forme moderne de 
contracte de încadrare în muncă, inclusiv în 
regim temporar;

Or. en
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Amendamentul 20
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
poată munci mai mult timp și să fie mai 
productivi, atât prin creșterea flexibilității 
pe piața muncii prin introducerea 
posibilităților de a munci prin ținerea unor 
evidențe ale timpului de lucru, precum și 
cu normă redusă, cât și prin punerea la 
dispoziție a unor forme moderne de 
contracte de încadrare în muncă, inclusiv în 
regim temporar;

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
poată munci mai mult timp și să fie mai 
productivi, atât prin creșterea flexibilității 
pe piața muncii prin introducerea 
posibilităților de a munci prin ținerea unor 
evidențe ale timpului de lucru, precum și 
cu normă redusă, cât și prin punerea la 
dispoziție a unor diverse forme de 
contracte de încadrare în muncă, inclusiv în 
regim temporar, având grijă să se asigure 
existența permanentă a unei protecții 
sociale;

Or. en

Amendamentul 21
Roberta Angelilli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
poată munci mai mult timp și să fie mai 
productivi, atât prin creșterea flexibilității 
pe piața muncii prin introducerea 
posibilităților de a munci prin ținerea unor 
evidențe ale timpului de lucru, precum și 
cu normă redusă, cât și prin punerea la 
dispoziție a unor forme moderne de 
contracte de încadrare în muncă, inclusiv în 
regim temporar;

3. subliniază că este necesar să se creeze 
condiții adecvate pentru ca oamenii să 
poată munci mai mult timp și să fie mai 
productivi, atât prin creșterea flexibilității 
pe piața muncii prin introducerea 
posibilităților de a munci prin ținerea unor 
evidențe ale timpului de lucru, precum și 
cu normă redusă, sau prin reducerea 
treptată a programului de lucru, cât și 
prin punerea la dispoziție a unor forme 
moderne de contracte de încadrare în 
muncă, inclusiv în regim temporar;

Or. it
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Amendamentul 22
Roberta Angelilli

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că asigurarea sănătății și a  
siguranței lucrătorilor în timpul vieții lor 
profesionale reprezintă o premisă pentru 
o viață profesională durabilă și pentru 
îmbătrânirea activă;

Or. it

Amendamentul 23
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că este important să se 
asigure sănătatea și siguranța la locul de 
muncă; salută recunoașterea importanței 
prevenirii din primul pilon al planului 
strategic de punere în aplicare; este 
convins că și prevenirea are un rol-cheie 
la locul de muncă, prin îmbunătățirea 
sănătății în muncă și reducerea, prin 
urmare, a presiunii asupra sistemelor de 
sănătate și de îngrijire de lungă durată;  

Or. en

Amendamentul 24
Minodora Cliveti

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

3a. subliniază rolul important al actorilor 
locali și regionali în modernizarea, 
îmbunătățirea și raționalizarea acordării 
de servicii de asistență medicală și socială 
pentru a crea modele de obținere a unor 
rezultate mai bune pentru oameni pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 25
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că este necesar ca legislația 
în domeniul muncii să fie adaptată la 
situația economică, prin introducerea 
unor posibilități flexibile și eliminarea 
textelor inutile sau a celor care limitează 
piața muncii;  

Or. fr

Amendamentul 26
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază, în această privință, că este 
deosebit de important să se crească gradul 
de flexibilitate, în special în ceea ce 
privește lucrul cu normă redusă și 
contractele de muncă în regim temporar 
la care se recurge în funcție de 
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necesitățile unei societăți, sau prin 
introducerea unor posibilități de a cumula 
o activitate profesională cu pensia;   

Or. fr

Amendamentul 27
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază importanța îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și a creării unor 
medii favorabile persoanelor în vârstă și 
propice pentru a îmbunătăți sănătatea și a 
crește autonomia la locul de muncă, în 
special pentru lucrătorii cu dizabilități sau 
cu afecțiuni cronice; evidențiază faptul că 
TIC și roboții ar putea avea un rol-cheie 
în această privință, prin ușurarea 
sarcinilor de ordin fizic ale forței noastre 
de muncă în curs de îmbătrânire; invită 
Comisia și statele membre să promoveze 
astfel de tehnologii dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 28
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că este important ca 
lucrătorii cu responsabilități de îngrijire 
informală să fie susținuți mai mult;   
solicită elaborarea unei directive a UE 
privind concediul de însoțitor pentru a 
pune la dispoziție un cadru adecvat în 
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această privință; 

Or. en

Amendamentul 29
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că este crucial ca statele 
membre să fie inventive și să simplifice 
dispozițiile care nu sunt neapărat 
necesare pentru protecția lucrătorilor și 
să-și adapteze legislația la situația 
economică; 

Or. fr

Amendamentul 30
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. subliniază că este necesar să se 
combată discriminarea pe criterii de 
vârstă în domeniul muncii pentru a 
asigura faptul că lucrătorii în vârstă își 
pot păstra locurile de muncă sau pot avea 
acces la locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 31
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă convingerea că este necesar 
să se realizeze reforme cu caracter 
cuprinzător pentru a împiedica și a evita 
apariția unor deficite importante pe 
piețele forței de muncă, care ar duce la o 
încetinire și mai accentuată a creșterii 
economice și care ar reprezenta o 
amenințare la adresa prosperității în 
Europa;

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă convingerea că este necesar 
să se realizeze reforme cu caracter 
cuprinzător pentru a împiedica și a evita 
apariția unor deficite importante pe 
piețele forței de muncă, care ar duce la o 
încetinire și mai accentuată a creșterii 
economice și care ar reprezenta o 
amenințare la adresa prosperității în 
Europa;

4. își exprimă convingerea că este necesar 
să se ia măsuri cu caracter cuprinzător 
pentru a găsi locuri de muncă specifice 
pentru persoanele mai în vârstă,
neputându-se însă modifica condițiile de 
încadrare în muncă și standardele 
specifice pentru fiecare țară; consideră 
că, dimpotrivă, în ceea ce privește 
recrutarea persoanelor în vârstă, ar trebui 
să se aplice principiul privind asigurarea 
unui loc de muncă decent, ceea ce 
înseamnă că acestea ar trebui angajate 
pentru o perioadă nedeterminată de timp, 
cu remunerații corespunzând acordurilor 
colective sau reglementărilor în vigoare și 
asigurări sociale fără restricții;  
menționează că eforturile de promovare a 
încadrării în muncă a lucrătorilor în 
vârstă ar trebui să respecte întotdeauna 
principiul echității între generații; 

Or. de
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Amendamentul 33
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă convingerea că este necesar 
să se realizeze reforme cu caracter 
cuprinzător pentru a împiedica și a evita 
apariția unor deficite importante pe 
piețele forței de muncă, care ar duce la o 
încetinire și mai accentuată a creșterii 
economice și care ar reprezenta o 
amenințare la adresa prosperității în 
Europa;

4. își exprimă convingerea că este necesar 
să se realizeze reforme cu caracter 
cuprinzător pentru a da drepturi egale 
tuturor lucrătorilor, eliminând toate 
formele de încadrare în muncă precară și 
investind în crearea de locuri de muncă 
permanente, în învățarea pe tot parcursul 
vieții și în formarea profesională;

Or. pt

Amendamentul 34
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă convingerea că este necesar 
să se realizeze reforme cu caracter 
cuprinzător pentru a împiedica și a evita 
apariția unor deficite importante pe piețele 
forței de muncă, care ar duce la o încetinire 
și mai accentuată a creșterii economice și 
care ar reprezenta o amenințare la adresa 
prosperității în Europa;

4. își exprimă convingerea că este necesar 
să se realizeze reforme cu caracter 
cuprinzător pentru a împiedica și a evita 
apariția unor deficiențe importante în ceea 
ce privește accesul la piețele forței de 
muncă, care ar duce la o încetinire și mai 
accentuată a creșterii economice și care ar 
reprezenta o amenințare la adresa 
prosperității în Europa;

Or. de

Amendamentul 35
Emer Costello
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă convingerea că este necesar 
să se realizeze reforme cu caracter 
cuprinzător pentru a împiedica și a evita 
apariția unor deficite importante pe piețele 
forței de muncă, care ar duce la o încetinire 
și mai accentuată a creșterii economice și 
care ar reprezenta o amenințare la adresa 
prosperității în Europa;

4. își exprimă convingerea că este necesar 
să se realizeze reforme cu caracter 
cuprinzător pentru a împiedica și a evita 
apariția unor deficite importante pe piețele 
forței de muncă, care ar duce la o încetinire 
și mai accentuată a creșterii economice și 
care ar reprezenta o amenințare la adresa 
prosperității în Europa; subliniază, în 
această privință, că este necesar să se 
elaboreze o perspectivă largă, care să țină 
seama de chestiuni precum politicile 
economice, încadrarea în muncă, 
securitatea socială, protecția socială, 
egalitatea între femei și bărbați și 
discriminarea; 

Or. en

Amendamentul 36
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia și statele membre să 
lanseze campanii de îmbunătățire a 
percepției populației cu privire la 
contribuția și productivitatea persoanelor 
în vârstă, în special ale celor cu 
dizabilități sau afecțiuni cronice;

Or. en

Amendamentul 37
Martin Kastler
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. așteaptă de la statele membre ca, în 
ceea ce privește utilizarea fondurilor 
structurale, să acorde mai multă atenție 
condițiilor de trai și de muncă ale 
generației mai în vârstă, să creeze 
împreună, până în 2020, o Europă 
favorabilă generațiilor și să-și lărgească 
infrastructura socială astfel încât să poată 
combate sărăcia din rândul persoanelor 
în vârstă;  

Or. de

Amendamentul 38
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și 
formare, acordându-se prioritate învățării
pe tot parcursul vieții, pentru a pregăti o 
forță de muncă aflată în curs de 
îmbătrânire activă și productivă;

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educația și în 
formarea tinerilor pentru a realiza 
obiectivul de combatere a șomajului din 
rândul tinerilor, acordându-se prioritate
creării de locuri de muncă cu drepturi; 
subliniază că toți ar trebui să aibă acces 
la învățarea pe tot parcursul vieții și la 
cultură, ceea ce implică investiții în 
servicii culturale publice de calitate care 
să fie accesibile tuturor;

Or. pt

Amendamentul 39
Liisa Jaakonsaari



PE500.493v01-00 22/37 AM\919136RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și 
formare, acordându-se prioritate învățării 
pe tot parcursul vieții, pentru a pregăti o 
forță de muncă aflată în curs de îmbătrânire 
activă și productivă;

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și 
formare, acordându-se prioritate învățării 
pe tot parcursul vieții, pentru a pregăti o 
forță de muncă aflată în curs de îmbătrânire 
activă și productivă; solicită, în acest 
context, să se acorde o atenție deosebită 
învățării pe tot parcursul vieții din 
programul „Erasmus pentru toți”, care 
reprezintă un instrument eficient de 
susținere a educației și a  dezvoltării 
profesionale permanente pentru cetățenii 
UE de toate vârstele;

Or. en

Amendamentul 40
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și 
formare, acordându-se prioritate învățării 
pe tot parcursul vieții, pentru a pregăti o 
forță de muncă aflată în curs de 
îmbătrânire activă și productivă;

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și 
formare, pentru a crea o lume favorabilă 
generațiilor și a permite și lucrătorilor în 
vârstă să se afirme într-un mediu 
tehnologic în schimbare;

Or. de

Amendamentul 41
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 5



AM\919136RO.doc 23/37 PE500.493v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și 
formare, acordându-se prioritate învățării 
pe tot parcursul vieții, pentru a pregăti o 
forță de muncă aflată în curs de îmbătrânire 
activă și productivă;

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și 
formare, acordându-se prioritate învățării 
pe tot parcursul vieții și promovării unor 
stiluri de viață sănătoase, pentru a pregăti 
o forță de muncă aflată în curs de 
îmbătrânire activă și productivă;

Or. fi

Amendamentul 42
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și 
formare, acordându-se prioritate învățării 
pe tot parcursul vieții, pentru a pregăti o 
forță de muncă aflată în curs de îmbătrânire 
activă și productivă;

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și 
formare, acordându-se prioritate învățării 
pe tot parcursul vieții, pentru a pregăti și a 
menține o forță de muncă aflată în curs de 
îmbătrânire activă și productivă și pentru a 
apăra integrarea socială și independența 
financiară a persoanelor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 43
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și
formare, acordându-se prioritate învățării 
pe tot parcursul vieții, pentru a pregăti o 

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în formare și 
perfecționare, acordându-se prioritate 
învățării pe tot parcursul vieții, pentru a 
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forță de muncă aflată în curs de îmbătrânire 
activă și productivă;

pregăti o forță de muncă aflată în curs de 
îmbătrânire activă și productivă;

Or. de

Amendamentul 44
Roberta Angelilli

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și 
formare, acordându-se prioritate învățării 
pe tot parcursul vieții, pentru a pregăti o 
forță de muncă aflată în curs de 
îmbătrânire activă și productivă;

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și 
formare, acordându-se prioritate învățării 
pe tot parcursul vieții, pentru ca forța de 
muncă aflată în curs de îmbătrânire, ca 
resursă umană, să aibă șanse egale de a 
dobândi noi competențe și de a-și 
actualiza competențele profesionale;

Or. it

Amendamentul 45
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și 
formare, acordându-se prioritate învățării 
pe tot parcursul vieții, pentru a pregăti o 
forță de muncă aflată în curs de îmbătrânire 
activă și productivă;

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult și să se eficientizeze 
cheltuielile în educație și formare, 
acordându-se prioritate învățării pe tot 
parcursul vieții, pentru a pregăti o forță de 
muncă aflată în curs de îmbătrânire activă 
și productivă;

Or. en
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Amendamentul 46
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și 
formare, acordându-se prioritate învățării 
pe tot parcursul vieții, pentru a pregăti o 
forță de muncă aflată în curs de îmbătrânire 
activă și productivă;

5. subliniază că este esențial să se 
investească mai mult în educație și 
formare, acordându-se prioritate învățării 
pe tot parcursul vieții, pentru a pregăti o 
forță de muncă aflată în curs de îmbătrânire 
activă și productivă; consideră că este de 
datoria societății și a întreprinderilor să 
finanțeze învățarea pe tot parcursul vieții 
pentru a facilita încadrarea în muncă a 
lucrătorilor în vârstă;

Or. de

Amendamentul 47
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază responsabilitatea Uniunii 
Europene în ceea ce privește promovarea 
la nivel transfrontalier a învățării pe tot 
parcursul vieții și necesitatea conexă de a 
susține în mod special acest aspect prin 
alocări dintr-o rubrică separată din 
bugetul UE intitulată „Persoanele în 
vârstă în acțiune”; 

Or. de

Amendamentul 48
Kinga Göncz
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea adoptării unei 
abordări holistice față de îmbătrânire, 
precum și a unei dezvoltări și a unor 
reforme cu caracter cuprinzător nu numai 
în domeniul învățării pe tot parcursul 
vieții și al pieței muncii, ci și în ceea ce 
privește accesul la toate acestea, inclusiv 
la transporturi, infrastructură și clădiri; 

Or. en

Amendamentul 49
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că persoanele în vârstă au 
nevoie de un venit, o locuință, acces la 
toate tipurile de servicii de sănătate, 
sociale și culturale adecvate, precum și de 
rețele de socializare solide prin care 
calitatea vieții lor să crească și că acestea 
au nevoie și de posibilități de a continua 
să-și aducă o contribuție pe piața muncii, 
fără restricții discriminatorii pe criterii de 
vârstă;    

Or. en

Amendamentul 50
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. amintește faptul că este necesar ca, în 
cazul persoanelor în vârstă, recunoașterea 
educației informale și non-formale, în 
special a celei obținute prin activități de 
voluntariat și îngrijire informală, să fie 
îmbunătățită;   

Or. en

Amendamentul 51
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. consideră că inițiativele între generații 
la locul de muncă, precum transferul de 
cunoștințe, au un rol esențial atât pentru 
asigurarea unei mai bune integrări și 
formări a lucrătorilor tineri, cât și pentru 
asigurarea posibilității ca de pe urma 
experienței lucrătorilor în vârstă să 
beneficieze și alți lucrători;

Or. en

Amendamentul 52
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. consideră că tranzițiile adecvate de la 
statutul de lucrător la cel de pensionar 
prin opțiuni de pensionare treptată, lucru 
cu normă redusă și un program de lucru 
flexibil au un rol esențial pentru 
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asigurarea îmbătrânirii active și în 
condiții bune de sănătate a lucrătorilor în 
vârstă; 

Or. en

Amendamentul 53
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să devină sustenabile; 
este de părere că trebuie să existe o 
coerență mai accentuată între vârsta reală 
de pensionare, vârsta oficială de 
pensionare și speranța de viață;

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să devină sustenabile, 
susținând sisteme de securitate socială 
universale și complementare prin care se 
pot garanta condiții decente de pensionare
pentru toți cetățenii și care reflectă o 
adevărată solidaritate între generații;

Or. pt

Amendamentul 54
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să devină sustenabile;
este de părere că trebuie să existe o 
coerență mai accentuată între vârsta reală 
de pensionare, vârsta oficială de 
pensionare și speranța de viață;

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să devină sustenabile, 
sigure și favorabile incluziunii, precum și 
să se reducă raportul de dependență 
economică pentru menținerea unei forțe 
de muncă suficient de vaste și să se 
adauge la acestea îmbunătățirea 
constantă a condițiilor de muncă și 
implementarea de programe de formare 
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pe tot parcursul vieții care permit cariere 
profesionale mai sănătoase și mai 
îndelungate;

Or. en

Amendamentul 55
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să devină sustenabile;
este de părere că trebuie să existe o 
coerență mai accentuată între vârsta reală
de pensionare, vârsta oficială de 
pensionare și speranța de viață;

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să devină adecvate,
sustenabile și sigure; invită statele membre 
care au majorat vârsta legală de 
pensionare, sau care urmează să o 
majoreze, să încurajeze, prin scutiri de 
impozite și contribuții la asigurările 
sociale, continuarea activității 
profesionale a persoanelor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 56
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să devină sustenabile;
este de părere că trebuie să existe o 
coerență mai accentuată între vârsta reală 
de pensionare, vârsta oficială de pensionare 
și speranța de viață;

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii și 
că la fel de necesară este, dacă se poate, 
aderarea la o structură care să cuprindă 
trei piloni - sistemul de pensii de stat, 
ocupaționale și private - pentru ca acestea 
să devină sustenabile; este de părere că 
trebuie să existe o coerență mai accentuată 
între vârsta reală de pensionare, vârsta 
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oficială de pensionare și speranța de viață;

Or. de

Amendamentul 57
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să devină sustenabile;
este de părere că trebuie să existe o 
coerență mai accentuată între vârsta reală 
de pensionare, vârsta oficială de pensionare 
și speranța de viață;

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să devină sustenabile, în 
special acordând o atenție deosebită 
reducerii diferenței de remunerare între 
femei și bărbați și, prin urmare, și de 
pensii și calculabile pentru generațiile 
viitoare; este de părere că trebuie să existe 
o coerență mai accentuată între vârsta reală 
de pensionare, vârsta oficială de pensionare 
și speranța de viață;

Or. en

Amendamentul 58
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să devină sustenabile;
este de părere că trebuie să existe o 
coerență mai accentuată între vârsta reală 
de pensionare, vârsta oficială de pensionare 
și speranța de viață;

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să devină sustenabile;
este de părere că trebuie să existe o 
coerență mai accentuată între vârsta reală 
de pensionare, vârsta oficială de pensionare 
și speranța de viață, încurajează 
introducerea unor mecanisme prin care 
drepturile la pensie să se acumuleze mai 
rapid în ultimii ani înainte de pensionare 
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și susține luarea în considerare a 
speranței de viață în cadrul calculării 
pensiilor;

Or. fi

Amendamentul 59
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să devină sustenabile;
este de părere că trebuie să existe o 
coerență mai accentuată între vârsta reală 
de pensionare, vârsta oficială de pensionare 
și speranța de viață;

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să fie în continuare
sustenabile; este de părere că trebuie să 
existe o coerență mai accentuată între 
vârsta reală de pensionare, vârsta oficială 
de pensionare și speranța de viață;

Or. de

Amendamentul 60
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să devină sustenabile;
este de părere că trebuie să existe o 
coerență mai accentuată între vârsta reală 
de pensionare, vârsta oficială de 
pensionare și speranța de viață;

6. consideră că este necesar să se realizeze 
și alte reforme ale sistemelor de pensii 
pentru ca acestea să devină sustenabile și 
pentru a preveni într-un mod mai eficient 
sărăcia la bătrânețe; consideră că 
nivelurile pensiilor nu ar mai trebui 
reduse; consideră că pilonii reprezentați 
de pensiile de stat și de cele ocupaționale 
ar trebui susținuți; remarcă faptul că cel 
mai eficient mod de a combate sărăcia la 
bătrânețe este protejarea salariilor pe tot 
parcursul unei cariere pentru a garanta 
un nivel corespunzător al pensiei;
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Or. de

Amendamentul 61
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază responsabilitatea pe care o 
are fiecare persoană, având în vedere 
faptul că și oamenii trebuie să se 
gândească la ce pot face pentru a-și 
asigura vârsta de pensionare; evidențiază 
și rolul esențial pe care îl au familia și 
solidaritatea între generații; 

Or. en

Amendamentul 62
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că ar trebui acordată 
prioritate combaterii inegalității sociale, 
în special în contextul inegalității 
economice în ceea ce privește venitul și 
distribuția averii, inegalitățile de pe piața 
muncii, lipsa securității sociale, precum și 
accesul inegal la funcțiile sociale ale 
statului, cum ar fi bunăstarea, sănătatea, 
educația, sistemul juridic etc.;

Or. pt

Amendamentul 63
Minodora Cliveti
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că este necesar să se 
consolideze gradul de adecvare al 
pensiilor, prin combaterea discriminării 
între femei și bărbați de pe piața muncii,
în special prin reducerea diferențelor 
legate de carieră și de remunerare;

Or. en

Amendamentul 64
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. își exprimă convingerea că este 
necesar să se realizeze și alte reforme în 
sistemele de sănătate, în special prin 
realizarea de investiții în acțiuni de 
promovare a sănătății, de prevenire, de 
depistare și diagnosticare timpurie, dar și 
prin dezvoltarea unui sistem de îngrijire 
de lungă durată de calitate și accesibil;  

Or. en

Amendamentul 65
Roberta Angelilli

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că politicile de echilibrare a 
vieții de familie și a celei profesionale 
permit femeilor să facă mai bine față 
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îmbătrânirii, având în vedere că munca 
îmbunătățește calitatea vieții; este de 
părere că astfel de politici permit, de 
asemenea, femeilor să evite diferențele de 
remunerare și, prin urmare, riscul de 
sărăcie de mai târziu în cazul în care, 
pentru a echilibra viața de familie și pe 
cea profesională, femeile sunt nevoite să 
opteze pentru lucrul cu normă redusă, 
pentru activități profesionale ocazionale 
sau atipice, ceea ce are repercusiuni 
asupra sumei contribuțiilor pentru pensii 
plătite;   

Or. it

Amendamentul 66
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că este extrem de important să 
se combată izolarea generației mai 
vârstnice în ceea ce privește informarea;
este de părere că noile tehnologii și 
utilizarea acestora sunt esențiale pentru 
îmbătrânirea activă și în condiții bune de 
sănătate și pentru integrarea socială a 
persoanelor în vârstă.

7. consideră că este extrem de important să 
se combată izolarea generației mai 
vârstnice în ceea ce privește informarea;
este de părere că noile tehnologii și 
utilizarea acestora sunt unul dintre 
instrumentele esențiale pentru 
îmbătrânirea activă și în condiții bune de 
sănătate și pentru integrarea socială a 
persoanelor în vârstă.

Or. en

Amendamentul 67
Roberta Angelilli

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită angajatorii să-și intensifice 
eforturile, dacă este necesar, în vederea 
adaptării condițiilor de muncă la starea 
de sănătate și la competențele lucrătorilor 
în vârstă și a încurajării unei imagini mai 
favorabile a cetățenilor în vârstă la locul 
de muncă.

Or. it

Amendamentul 68
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că voluntariatul și 
inițiativele de tipul „oameni în vârstă 
pentru oameni în vârstă” destinate 
populației în curs de îmbătrânire ar putea 
reprezenta un mijloc de integrare și, 
totodată o contribuție rezonabilă la 
sustenabilitatea sistemelor de îngrijire de 
lungă durată; încurajează, prin urmare, 
dezvoltarea și inovarea în acest domeniu. 

Or. en

Amendamentul 69
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. recunoaște că este important să se 
prevadă servicii de îngrijire adecvate, atât 
formale, cât și informale.

Or. en
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Amendamentul 70
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să prezinte propuneri 
de combatere a discriminării persoanelor 
în vârstă în ceea ce privește accesul la 
piața muncii, la locul de muncă și în 
legătură cu desfășurarea activității 
profesionale în vederea dezvoltării unui 
mediu profesional favorabil în mod 
constant generațiilor.  

Or. de

Amendamentul 71
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că îmbătrânirea nu implică 
numai provocări, ci și posibilități, în 
special în materie de inovare, care, pe 
termen lung, ar putea contribui la crearea 
de locuri de muncă și la creșterea 
bunăstării economice în Europa.

Or. en

Amendamentul 72
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că este necesar să se 
introducă sisteme de susținere a 
persoanelor care se ocupă de îngrijirea 
rudelor.   

Or. en

Amendamentul 73
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. subliniază importanța sprijinirii 
voluntarilor în vârstă, precum și a 
susținerii și a facilitării voluntariatului 
între generații.   

Or. en

Amendamentul 74
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. consideră că este necesar să se acorde 
o atenție deosebită integrării persoanelor 
în curs de îmbătrânire din zonele 
îndepărtate sau dezavantajate din mai 
multe puncte de vedere. 

Or. en


