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AMENDAMENTELE

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolul 157 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene prevede 
că Parlamentul European şi Consiliul 
adoptă măsurile necesare pentru punerea 
în aplicare a principiului egalităţii 
şanselor şi al egalităţii de tratament între 
bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte munca 
şi locul de muncă, inclusiv a principiului 
remunerării egale pentru muncă egală 
sau pentru o muncă echivalentă.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede, la articolul 3.3 alineatul (3), că 
Uniunea combate excluziunea socială şi 
discriminările şi promovează justiţia şi 
protecţia sociale şi prevede asigurarea de 
către iniţiativele Uniunii a coordonării 
politicilor sociale ale statelor membre. 
Articolul 9 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene prevede că, 
în definirea şi punerea în aplicare a 
politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea ţine 
seama de cerinţele privind garantarea unei 
protecţii sociale corespunzătoare şi de 

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede, la articolul 3 alineatul (3), că 
Uniunea combate excluziunea socială şi 
discriminările şi promovează justiţia şi 
protecţia sociale  şi egalitatea dintre femei 
şi bărbaţi şi prevede asigurarea de către 
iniţiativele Uniunii a coordonării politicilor 
sociale ale statelor membre. Articolul 9 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene prevede că, în definirea şi 
punerea în aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, Uniunea ţine seama de 
cerinţele privind garantarea unei protecţii 
sociale corespunzătoare şi de combaterea 
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combaterea excluziunii sociale. excluziunii sociale. 

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 8 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene prevede 
că, în toate acţiunile sale, Uniunea 
urmăreşte să elimine inegalităţile şi să 
promoveze egalitatea între bărbaţi şi 
femei; Articolul 10 din acelaşi tratat 
stipulează că în definirea şi 
implementarea politicilor şi acţiunilor 
sale, Uniunea caută să combată orice 
discriminare pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală. 
Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană prevede că societatea 
europeană este caracterizată prin 
pluralism, nediscriminare, toleranţă, 
dreptate, solidaritate şi egalitatea dintre 
bărbaţi şi femei.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiţioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea finanţelor 
publice, pentru a îmbunătăţi
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăţi performanţa pieţei forţei de 
muncă, şi ar trebui să repună în discuţie 
necesitatea de a-şi reforma sistemele de 
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cadrul Pactului de stabilitate şi creştere. pensii pentru a reflecta situaţia 
demografică reală şi previziunile creşterii 
demografice pe termen scurt şi pe termen 
lung  şi ar trebui să repună în discuţie 
necesitatea de a-şi reforma sistemele de 
pensii pentru a reflecta situaţia 
demografică reală şi previziunile creşterii 
demografice pe termen scurt şi pe termen
lung. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi creştere.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În momentul când preconizează 
reduceri ale cheltuielilor publice, în 
special în domeniul sănătăţii şi educaţiei, 
statele membre ar trebui în primul rând să 
examineze efectele acestor reduceri 
asupra ocupării forţei de muncă în rândul 
femeilor.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cadrul Strategiei Europa 2020, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
reforme orientate către „creşterea 
inteligentă”, adică către o creştere bazată 
pe cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar 
trebui să vizeze îmbunătăţirea calităţii 
educaţiei, asigurarea accesului pentru toţi 
şi consolidarea performanţei în domeniul 
cercetării şi al afacerilor, pentru a promova 
inovaţia şi transferul cunoştinţelor în 
întreaga UE. Acestea ar trebui să 
încurajeze spiritul întreprinzător şi să ajute 

(9) În cadrul Strategiei Europa 2020, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
reforme orientate către „creşterea 
inteligentă”, adică către o creştere bazată 
pe cunoaştere şi inovaţie. Reformele ar 
trebui să vizeze îmbunătăţirea calităţii 
educaţiei, combătând stereotipurile sexiste 
şi asigurând  , accesului pentru toţi, 
precum şi consolidarea performanţei în 
domeniul cercetării şi al afacerilor, pentru a 
promova inovaţia şi transferul 
cunoştinţelor în întreaga UE. Acestea ar 
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la transformarea ideilor creatoare în 
produse, servicii şi procese inovative, care 
pot genera creştere, locuri de muncă de 
calitate, coeziune teritorială, economică şi 
socială şi pot aborda mai eficient 
provocările sociale europene şi globale. În 
acest context, este esenţial să se valorifice 
la maximum tehnologiile informaţiei şi 
comunicaţiilor.

trebui să încurajeze spiritul întreprinzător şi 
să ajute la transformarea ideilor creatoare 
în produse, servicii şi procese inovative, 
care pot genera creştere, locuri de muncă 
de calitate, coeziune teritorială, economică 
şi socială şi pot aborda mai eficient 
provocările sociale europene şi globale. În 
acest context, este esenţial să se valorifice 
la maximum tehnologiile informaţiei şi 
comunicaţiilor.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu handicap 
şi migranţilor legali. Aceste reforme ar 
trebui, de asemenea, să garanteze că toţi 
cetăţenii şi toate regiunile au acces la 
beneficiile creşterii economice. Programele 
de reformă ale statelor membre ar trebui 
aşadar să se axeze pe asigurarea unei 
funcţionări eficiente a pieţelor forţei de 
muncă, prin investiţii în tranziţii reuşite, 
dezvoltarea unor competenţe adecvate, 
creşterea calităţii locurilor de muncă şi 
combaterea segmentării, a şomajului 
structural şi a inactivităţii, asigurând 
totodată protecţia socială adecvată şi 

(11) Programele de reformă ale statelor 
membre ar trebui să urmărească, de 
asemenea, „creşterea incluzivă”. Creşterea 
favorabilă incluziunii înseamnă construirea 
unei societăţi bazate pe coeziune, în care 
oamenii au capacitatea să anticipeze şi să 
gestioneze schimbările, participând astfel 
activ în societate şi în economie. Prin 
urmare, reformele statelor membre ar 
trebui să asigure acces şi oportunităţi 
pentru toţi de-a lungul întregii vieţi, 
reducând astfel sărăcia şi excluziunea 
socială, prin eliminarea barierelor în calea 
participării pe piaţa forţei de muncă, în 
special în cazul femeilor, lucrătorilor 
vârstnici, tinerilor, persoanelor cu handicap 
şi migranţilor legali. Aceste reforme ar 
trebui, de asemenea, să garanteze că toţi 
cetăţenii şi toate regiunile au acces la 
beneficiile creşterii economice. Programele 
de reformă ale statelor membre ar trebui 
aşadar să se axeze pe asigurarea unei 
funcţionări eficiente a pieţelor muncii, prin 
investiţii în tranziţii de succes, dezvoltarea 
unor competenţe adecvate, combaterea 
stereotipurilor sexiste, creşterea calităţii 
locurilor de muncă şi combaterea 
segmentării, a şomajului structural şi a 
inactivităţii, asigurând totodată protecţia 
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durabilă şi incluziunea activă, pentru a 
reduce sărăcia.

socială adecvată şi durabilă, şanse egale şi 
incluziunea activă, pentru a reduce sărăcia. 
Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
crească şansele de angajare pentru 
lucrătoarele din sectorul agricol, 
asigurând un tratamentul egal în 
comparaţie cu celelalte sectoare de 
muncă.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În comunicările referitoare la rata 
ocupării forţei de muncă, statele membre 
ar trebui să ofere date clare şi
comparabile, defalcate pe gen, care să 
reflecte corect proporţia din timpul de 
lucru care permite lucrătorului să fie 
economic independent, locurile de muncă 
cu normă parţială şi şomajul parţial în 
statisticile privind forţa de muncă.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Îmbunătăţirea participării pe piaţa forţei de 
muncă şi reducerea şomajului structural 

Îmbunătăţirea participării pe piaţa forţei de 
muncă, reducerea şomajului şi promovarea 
egalităţii de gen

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să intensifice Statele membre ar trebui să intensifice 
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dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie răsplătită. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv femeilor, tinerilor şi 
persoanelor ameninţate de şomaj, iar 
persoanele care se situează cel mai departe 
de piaţa muncii ar trebui să fie vizate de 
servicii personalizate.

dialogul social şi să combată segmentarea 
pieţei forţei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, subocuparea şi 
munca nedeclarată. Mobilitatea 
profesională ar trebui să fie răsplătită. 
Calitatea locurilor de muncă şi condiţiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraţiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităţi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Serviciile de ocupare a forţei de muncă ar 
trebui să fie consolidate şi accesibile 
tuturor, inclusiv femeilor, tinerilor şi 
persoanelor ameninţate de şomaj, iar 
persoanele care se situează cel mai departe 
de piaţa muncii ar trebui să fie vizate de 
servicii personalizate. Statele membre ar 
trebui să modifice tipurile şi condiţiile de 
muncă pentru femei, pentru a le consolida 
poziţia pe piaţa muncii şi a le asigura 
protecţia socială şi alte drepturi acordate 
femeilor, inclusiv celor cu statut de 
lucrătoare independente.

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică,
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar. Statele membre 
ar trebui să crească nivelul de participare a 
forţei de muncă prin politici de promovare
a îmbătrânirii active, a egalităţii de şanse şi 
de remuneraţie între femei şi bărbaţi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 

Pentru a creşte competitivitatea şi 
nivelurile de participare, în special pentru 
lucrătorii slab calificaţi, şi în conformitate 
cu orientarea 2 privind politica economică, 
statele membre ar trebui să revizuiască 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi capacitatea serviciilor publice de 
a furniza sprijinul necesar, incluzând 
eliminarea elementelor descurajante 
pentru integrarea femeilor pe piaţa 
muncii. Statele membre ar trebui să 
crească nivelul de participare a grupelor de 
vârstă activă pe piaţa muncii prin politici 
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dizabilităţi, migranţilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată ar trebui, 
prin furnizarea de servicii de îngrijire 
accesibile şi prin inovarea în domeniul 
organizării muncii, să fie orientate către 
creşterea ratei ocupării forţei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinţific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităţi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenţă pentru persoanele 
aflate în întreţinere, şi să promoveze 
inovarea socială.

care promovează îmbătrânirea activă, 
egalitatea  de şanse şi de remuneraţie 
între femei şi bărbaţi, accesul femeilor la 
protecţia şi beneficiile sociale şi legate de 
muncă.  În plus, ar trebui acordată o 
atenţia specială anumitor grupuri 
vulnerabile, care se confruntă cu 
dificultăţi deosebite în găsirea unui loc de 
muncă, precum, printre alţii, tinerii, 
persoanele cu dizabilităţi şi migranţii.
Politicile privind echilibrul dintre viaţa 
profesională şi cea privată ar trebui să fie 
orientate către creşterea ratei ocupării forţei 
de muncă, în special pentru tineri, lucrători 
în vârstă şi femei. Ar trebui luate măsuri 
active pentru a creşte participarea 
femeilor în domeniile ştiinţifice şi tehnice, 
pentru a le reţine în aceste domenii şi a le 
creşte şansele de promovare. Pentru a 
îmbunătăţi şansele de a concilia viaţa 
profesională cu ce privată ale femeilor şi 
bărbaţilor, statele membre ar trebui să ofere 
angajaţilor dreptul la normă parţială şi 
flexibilitatea programului de lucru şi a 
locului de muncă, dreptul de acces la 
îngrijiri abordabile flexibile şi de calitate 
foarte bună pentru copiii şi persoane 
dependente, precum şi dreptul la un 
concediu adecvat de maternitate, 
paternitate, filial şi de adopţie. Pentru a 
asigura progresul politicilor de egalitate,
statele membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaţă a noilor lucrători şi a femeilor, să 
sprijine desfăşurarea de activităţi 
independente şi crearea de locuri de 
muncă, inclusiv de locuri de muncă 
ecologice, care constituie, de asemene,a o 
condiţie necesară pentru posturi mai bine 
plătite, înalt calificate şi satisfăcătoare 
pentru femei, precum şi serviciile de 
asistenţă pentru persoanele aflate în 
întreţinere, şi să promoveze inovarea 
socială.

Amendamentul 12
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Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 7 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ar trebui luate măsuri specifice pentru a 
contracara obstacolele cu care se 
confruntă femeile - în special femeile în 
vârstă, femeile tinere, femeile migrante, 
femeile din comunităţile minoritare, 
lesbienele, persoanele transgender şi 
femeile cu dizabilităţi - pentru a intra pe 
piaţa muncii, inclusiv măsuri care să 
combată activ formele de discriminare şi 
excludere socială pe care acestea le 
suferă.

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 7 – paragraful 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Din perspectiva egalităţii de gen, femeile 
şi bărbaţii ar trebui să aibă aceleaşi şanse 
de acces pe piaţa muncii şi de promovare . 
De aceea, trebuie dezvoltate, printre 
altele, politici care să promoveze 
coresponsabilitatea femeilor şi a 
bărbaţilor în sfera privată şi în domeniul 
îngrijirii, în special prin instituirea 
dreptului la concediu de paternitate, care 
să se asigure că se oferă copiilor cu vârsta 
între 0 şi 3 ani îngrijiri la preţuri 
accesibile, de bună calitate, care să ofere 
şcolarizarea pentru toţii copiii cu vârsta 
între 3 şi 6 ani şi care să elimine toate 
formele de discriminare la locul de 
muncă, cum ar fi actuala diferenţă de 
salarizare dintre bărbaţi şi femei.

Amendamentul 14
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Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 7 – paragraful 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere diferenţele existente între 
nivelul de ocupare a forţei de muncă în 
rândul femeilor şi în rândul bărbaţilor din 
UE, sunt necesare eforturi speciale pentru 
a integra femeile pe piaţa muncii, cu 
obiectivul de a atinge o rată a ocupării 
forţei de muncă în rândul acestora de 
75%.

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 7 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor stabili obiectivele 
naţionale, este de a aduce rata de ocupare a 
forţei de muncă pentru femei şi bărbaţi cu 
vârsta între 20 şi 64 de ani la 75% până în 
2020, inclusiv printr-o mai mare 
participare a tinerilor, a lucrătorilor în 
vârstă şi a lucrătorilor necalificaţi şi printr-
o mai bună integrare a migranţilor legali.

Obiectivul principal al UE, în baza căruia 
statele membre îşi vor stabili obiectivele 
naţionale, este de a aduce rata de ocupare a 
forţei de muncă pentru femei şi bărbaţi cu 
vârsta între 20 şi 64 de ani la 75% până în 
2020, inclusiv printr-o mai mare 
participare a tinerilor, a lucrătorilor în 
vârstă şi a lucrătorilor necalificaţi şi printr-
o mai bună integrare a migranţilor. Statele 
membre ar trebui să îşi propună ca cel 
puţin 50% din locurile de muncă ale 
femeilor să le asigure independenţa 
economică. Diferenţa de salarizare între 
genuri trebuie redusă la 0-5% până în 
2020.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Orientarea 7a:  Egalitatea de gen

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientarea 7a:  Egalitatea de gen
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Statele membre ar trebui, prin fixarea 
unor obiective în materie de egalitate de 
gen, prin integrarea perspectivei de gen şi 
prin măsuri politice specifice, să crească 
rata ocupării forţei de muncă în rândul 
femeilor pentru a le asigura independenţa 
economică, respectând pe deplin 
drepturile lucrătorilor şi eliminând 
diferenţele de salarizare dintre femei şi 
bărbaţi, precum şi diferenţele de gen în 
privinţa ratelor de angajare şi de şomaj;
Statele membre ar trebui să îşi propună 
atingerea unei rate a ocupării forţei de 
muncă de 75% în rândul femeilor  (în 
echivalent la normă întreagă) până în 
2020, între altele prin:
- creşterea investiţiilor publice şi private, a 
calităţii serviciilor publice şi a sprijinului 
pentru familii şi indivizi,
- îmbunătăţirea posibilităţilor de a 
combina viaţa profesională cu cea 
privată, pentru femei şi bărbaţi, mai ales 
în cazul sectoarelor dominate de bărbaţi, 
oferindu-le angajaţilor dreptul la normă 
parţială şi flexibilitate a programului de 
lucru şi a locului de muncă, dacă solicită, 
precum şi un concediu adecvat de 
maternitate, paternitate, filial şi de 
adopţie;
asigurarea unor servicii accesibile, 
abordabile ca preţ, flexibile şi de înaltă 
calitate, în special asigurarea accesului la 
servicii de îngrijire a copiilor urmărind 
obiectivul de a asigura condiţii pentru 
50% din îngrijirea necesară pentru copiii 
cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani şi 
pentru 100% din îngrijirea copiilor cu 
vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani, precum şi 
un acces mai bun la îngrijire pentru alte 
persoane dependente, în special pentru 
persoanele în vârstă;
- rezolvarea condiţiilor precare de muncă 
şi combaterea lucrului involuntar cu 
normă parţială, deoarece femeile sunt 
majoritar mai afectate de acest fenomen;
- o utilizare mai bună şi mai frecventă a 
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aptitudinilor femeilor minoritare şi ale 
celor migrante;
- recunoaşterea dreptului la asistenţă al 
partenerilor prin căsătorie sau 
recunoscuţi oficial, care sunt în 
majoritate femei şi care ajută în 
manufactură, comerţ, agricultură, pescuit 
şi în micile afaceri de familie, pentru ca 
aceştia să beneficieze de o protecţie 
adecvată în materie de securitate socială 
şi de propria lor muncă;
- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a 
valorizării muncii în sectoarele în care 
femeile sunt puternic reprezentate (cum 
ar fi îngrijirea şi muncile domestice sau 
anumite sectoare de servicii);
- contracara obstacolele cu care se 
confruntă femeile - în special femeile în 
vârstă, femeile tinere, femeile migrante, 
femeile din comunităţile minoritare, 
lesbienele, persoanele transgender şi 
femeile cu dizabilităţi - pentru a intra pe 
piaţa muncii, inclusiv măsuri care să 
combată activ formele de discriminare şi 
excludere socială pe care acestea le 
suferă;
- încurajarea unei participări mai 
accentuate a femeilor în profesiile 
ştiinţifice şi tehnice, creşterea şansele lor 
de promovare în aceste sectoare şi 
asigurarea unui acces egal al 
lucrătoarelor la formare şi educaţie şi, 
mai ales, includerea lor în programele de 
calificare pentru locurile de muncă 
„ecologice”.
- acordarea unei atenţii speciale 
grupurilor de femei care se confruntă cu 
sărăcia, precum mamele singure, tinerele 
mame, celibatarele fără experienţă în 
muncă, femeile în vârstă şi cele migrante, 
întrucât multe dintre acestea nu sunt 
(încă) capabile să-şi îmbunătăţească 
situaţia intrând pe piaţa muncii.
Statele membre ar trebui să-şi intensifice 
eforturile pentru a aplica deplin principiul 
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remunerării egale pentru muncă egală şi 
să-şi propună drept obiectiv reducerea 
diferenţei de salarizare la 0-5% până în 
2020. Aceste obiective vor fi sprijinite de 
Directiva revizuită 75/117/CEE a 
Comisiei, care este o propunere legislativă 
mai eficace decât legislaţia în vigoare şi 
care prevede măsuri în cazul încălcării 
dreptului la remuneraţie egală, măsuri 
care trebuie să aibă caracter de 
descurajare şi să fie proporţionale (de 
exemplu, sancţiuni mai severe pentru 
încălcări repetate).

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de inserţie 
profesională prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi competenţe care să răspundă 
cererii actuale şi viitoare de pe piaţa forţei 
de muncă. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea 
oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor

Statele membre ar trebui să promoveze 
productivitatea şi şansele de inserţie 
profesională prin furnizarea adecvată de 
cunoştinţe şi competenţe care să răspundă 
cererii actuale şi viitoare de pe piaţa forţei 
de muncă. Educaţia iniţială de calitate şi 
formarea profesională atrăgătoare trebuie 
să fie completate cu stimulente eficiente 
pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 
acordarea unei a doua şanse, asigurarea 
oportunităţilor de dezvoltare a calificărilor 
pentru fiecare adult, precum şi cu o 
migraţie orientată şi politici de integrare. 
Statele membre ar trebui să dezvolte 
sisteme pentru recunoaşterea 
competenţelor dobândite, să înlăture 
barierele din calea mobilităţii ocupaţionale 
şi geografice a lucrătorilor, să promoveze 
dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
creativităţii şi să îşi concentreze eforturile 
în special pe sprijinirea lucrătorilor slab 
calificaţi şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională a lucrătorilor în vârstă, 
îmbunătăţind în acelaşi timp formarea, 
competenţele şi experienţa lucrătorilor cu 
calificare înaltă, inclusiv a cercetătorilor, 
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asigurând totodată accesul egal şi 
promovând participarea egală a femeilor 
şi bărbaţilor.

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei combinată cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile, promovarea 
antreprenoriatului şi o mai bună anticipare 
a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele. Investiţiile în dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea 
competenţelor şi participarea la sistemele 
de învăţare de-a lungul vieţii ar trebui să 
fie promovate prin contribuţii financiare 
comune din partea guvernelor, persoanelor 
fizice şi angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
loc de muncă, nu studiază sau nu se află în 
proces de formare, statele membre, în 
cooperare cu partenerii sociali, ar trebui să 
instituie sisteme prin care să-i sprijine pe 
noii absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei dezvoltării 
competenţelor şi politicile de anticipare ar 
trebui să faciliteze identificarea 
necesităţilor de ameliorare şi să crească 
reactivitatea sistemelor de educaţie şi 
formare în faţa necesităţilor pieţei forţei de 
muncă. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE în 
vederea sprijinirii acestor obiective.

În cooperare cu partenerii sociali şi 
întreprinderile, statele membre ar trebui să 
îmbunătăţească accesul la formare, să 
consolideze orientarea în domeniul 
educaţiei şi al carierei , care ar trebui să 
includă eliminarea stereotipurilor de gen 
care conduc şa segregarea de pe piaţa 
muncii, şi să combine acesta cu 
informarea sistematică cu privire la noi 
locuri de muncă disponibile  şi posibilităţi
mai mari pentru femei  în sectorul noilor 
tehnologii,promovarea participării 
femeilor la IMM-uri şi o mai bună 
anticipare a necesităţilor în ceea ce priveşte 
competenţele acordând o atenţie specifică
participării egale a femeilor şi a bărbaţilor. 
Investiţiile în dezvoltarea resurselor 
umane, dezvoltarea competenţelor şi 
participarea la sistemele de învăţare de-a 
lungul vieţii ar trebui să fie promovate 
prin contribuţii financiare comune din 
partea guvernelor, persoanelor fizice şi 
angajatorilor. În vederea sprijinirii 
tinerilor, în special a celor care nu au un 
loc de muncă, nu studiază sau nu se află în 
proces de formare, statele membre, în 
cooperare cu partenerii sociali, ar trebui să 
instituie sisteme prin care să-i sprijine pe 
noii absolvenţi să-şi găsească un prim loc 
de muncă sau oportunităţi pentru studii sau 
formare suplimentară, inclusiv sub formă 
de ucenicie, şi să intervină rapid atunci 
când tinerii devin şomeri. O monitorizare 
periodică a performanţei dezvoltării 
competenţelor şi politicile de anticipare ar 
trebui să faciliteze identificarea 
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necesităţilor de ameliorare şi să crească 
reactivitatea sistemelor de educaţie şi 
formare în faţa necesităţilor pieţei forţei de 
muncă. Statele membre ar trebui să 
mobilizeze pe deplin fondurile UE în 
vederea sprijinirii acestor obiective.

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura accesul tuturor la 
învăţământ şi formare de calitate şi pentru 
a îmbunătăţi rezultatele sistemului de 
învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale. Reformele ar trebui să vizeze 
garantarea dobândirii competenţelor-cheie 
de care are nevoie fiecare persoană pentru 
a reuşi în contextul unei economii bazate 
pe cunoaştere, în special în ceea ce priveşte 
şansele de angajare, formarea suplimentară 
şi competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
amelioreze deschiderea şi relevanţa 
sistemelor lor de învăţământ şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naţionale privind calificarea, care permit 
parcursuri de studiu flexibile, şi prin 

Pentru a asigura integrarea principiilor 
egalităţii de gen în programele de 
educaţie şi formare, prin accesul oferit 
tuturor la învăţământ şi formare de calitate 
şi pentru a îmbunătăţi rezultatele sistemului 
de învăţământ, statele membre ar trebui să 
investească în mod eficient în sistemele de 
învăţământ şi formare, în special pentru a 
ridica nivelul de competenţă al forţei de 
muncă din UE, permiţând acesteia să 
răspundă necesităţilor în proces de 
transformare rapidă ale pieţelor moderne 
ale forţei de muncă. Acţiunile ar trebui să 
acopere toate nivelurile de învăţământ (de 
la învăţământul preşcolar şi şcolar, până la 
învăţământul superior, învăţământul şi 
formarea profesionale, precum şi formarea 
adulţilor), ţinând cont, de asemenea, de 
învăţarea în contexte informale şi non-
formale, şi să contribuie la diminuarea 
segregării de gen pe ocupaţii, sectoare şi 
niveluri pe piaţa muncii. Reformele ar 
trebui să vizeze garantarea dobândirii 
competenţelor-cheie de care are nevoie 
fiecare persoană pentru a reuşi în contextul 
unei economii bazate pe cunoaştere, în 
special în ceea ce priveşte şansele de 
angajare, formarea suplimentară şi 
competenţele în domeniul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a garanta că mobilitatea 
elevilor şi profesorilor devine un fenomen 
curent. Statele membre ar trebui să 
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dezvoltarea de parteneriate între sfera 
învăţământului şi formării şi cea 
profesională. Ar trebui să se ia măsuri 
pentru a face mai atrăgătoare profesia de 
profesor. Învăţământul superior ar trebui să 
devină mai deschis faţă de studenţii 
netradiţionali, iar participarea la 
învăţământul terţiar sau echivalent ar trebi 
să crească. În vederea reducerii numărului 
tinerilor care nu au un loc de muncă, nu 
studiază şi nu se află în proces de formare, 
statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a preveni 
abandonul şcolar timpuriu.

amelioreze deschiderea şi relevanţa 
sistemelor lor de învăţământ şi formare, în 
special prin punerea în aplicare a cadrelor 
naţionale privind calificarea, care permit 
parcursuri de studiu flexibile, şi prin 
dezvoltarea de parteneriate între sfera 
învăţământului şi formării şi cea 
profesională. Ar trebui să se ia măsuri 
pentru a face mai atrăgătoare profesia de 
profesor. Învăţământul superior ar trebui să 
devină mai deschis faţă de studenţii 
netradiţionali, iar participarea la 
învăţământul terţiar sau echivalent ar trebi 
să crească. În vederea reducerii numărului 
tinerilor care nu au un loc de muncă, nu 
studiază şi nu se află în proces de formare, 
statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a preveni 
abandonul şcolar timpuriu.

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Anexă – Orientarea 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile statelor membre de a reduce 
sărăcia ar trebui să fie concentrate pe 
promovarea unei participări depline în 
societate şi în economie şi pe extinderea 
oportunităţilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităţii de şanse, 
inclusiv prin accesul la servicii şi servicii 
publice abordabile, durabile şi de înaltă 
calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să pună în aplicare 
măsuri eficiente de combatere a 
discriminării. În egală măsură, pentru a 
combate excluziunea socială, a oferi 
oamenilor instrumente adecvate şi a 
promova participarea la piaţa forţei de 
muncă, ar trebui să se îmbunătăţească 

Având în vedere caracterul 
multidimensional al sărăciei şi al 
excluderii sociale, eforturile statelor 
membre de a reduce sărăcia ar trebui să fie 
concentrate pe promovarea unei participări 
depline în societate şi în economie şi pe 
extinderea oportunităţilor de angajare 
pentru toţi, prin utilizarea deplină a 
Fondului Social European. Eforturile ar 
trebui să se concentreze, de asemenea, pe 
garantarea egalităţii de şanse şi a 
participării egale pe piaţa muncii a 
femeilor, inclusiv prin accesul la servicii şi 
servicii publice abordabile, durabile şi de 
înaltă calitate (inclusiv servicii online, în 
conformitate cu orientarea 4) şi în special 
la serviciile de asistenţă medicală. Statele 
membre ar trebui să pună în aplicare 
măsuri eficiente de combatere a 
discriminării,  concentrându-se în special 
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sistemele de protecţie socială şi politicile 
de învăţare de-a lungul vieţii şi de 
incluziune activă, cu scopul de a crea 
oportunităţi în diferite etape ale vieţii 
oamenilor şi de a-i proteja pe aceştia de 
riscul excluziunii. Sistemele de securitate 
socială şi de pensii trebuie să fie 
modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul la 
serviciile de asistenţă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială –
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităţii 
venitului în perioade de tranziţie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să promoveze în mod 
activ economia socială şi inovarea socială 
în sprijinul celor mai vulnerabili.

pe femei şi ţinând seama de feminizarea 
sărăciei şi de  integrarea a perspectivei de 
gen pentru a proteja grupurile de risc şi a 
asigura incluziunea acestora pe piaţa 
muncii. În egală măsură, pentru a combate 
excluziunea socială, a oferi oamenilor 
instrumente adecvate şi a promova 
participarea la piaţa forţei de muncă, ar 
trebui să se îmbunătăţească sistemele de 
protecţie socială şi politicile de învăţare de-
a lungul vieţii şi de incluziune activă, cu 
scopul de a crea oportunităţi în diferite 
etape ale vieţii oamenilor şi de a-i proteja 
pe aceştia de riscul excluziunii. Sistemele 
de securitate socială şi de pensii trebuie să 
fie modernizare pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru venituri şi accesul 
fiecărei persoane la serviciile de asistenţă 
medicală – lucruri care conduc la 
coeziunea socială – conservând, în acelaşi 
timp, viabilitatea financiară. Sistemele de 
beneficii ar trebui să se concentreze pe 
garantarea securităţii venitului în perioade 
de tranziţie profesională şi pe reducerea 
sărăciei, în special pentru grupurile cel mai 
expuse riscului excluziunii sociale, în 
contextul egalităţii de gen,cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, minorităţile, 
persoanele cu dizabilităţi, copiii şi tinerii, 
persoanele în vârstă, migranţii legali şi 
persoanele fără adăpost, acordând o 
atenţie specială femeilor care sunt victime 
ale terorismului, criminalităţii organizate 
de trafic şi violenţei domestice. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
promoveze în mod activ economia socială 
şi inovarea socială în sprijinul celor mai 
vulnerabili şi să opteze pentru politici 
economice şi sociale mai atente la 
problematica de gen.
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