
PA\913368RO.doc PE496.461v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

2012/0000(INI)

2.10.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la planul de punere în aplicare pentru parteneriatul european pentru 
inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate
(2012/0000(INI))

Raportor pentru aviz: Milan Cabrnoch(*)

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de 
procedură



PE496.461v01-00 2/3 PA\913368RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\913368RO.doc 3/3 PE496.461v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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;  

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; 

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;     

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;     

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; 

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; 

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.


