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Amendamentul 1
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere directiva 2005/36/CE 
privind recunoașterea calificărilor 
profesionale,

Or. en

Amendamentul 2
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât dreptul de a trăi și munci într-o 
altă țară a Uniunii este una dintre libertățile 
fundamentale ale UE;

A. întrucât dreptul de a trăi și munci într-o 
altă țară a Uniunii Europene este una 
dintre libertățile fundamentale ale Uniunii;

Or. de

Amendamentul 3
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât dreptul de a trăi și munci într-o 
altă țară a Uniunii este una dintre libertățile 
fundamentale ale UE;

A. întrucât dreptul de a trăi și munci într-o 
altă țară a Uniunii este una dintre libertățile 
fundamentale garantate cetățenilor 
europeni prin Tratatul privind Uniunea 
Europeană;
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Or. fr

Amendamentul 4
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Considerentul A a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât mobilitatea este un fenomen 
pluridimensional, care are la bază 
considerente economice, sociale sau 
familiale;

Or. pl

Amendamentul 5
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât mobilitatea lucrătorilor și 
mobilitatea educațională contribuie la 
sentimentul de a fi cetățean al UE și la 
implicarea în procesele democratice;

B. întrucât mobilitatea lucrătorilor și 
mobilitatea educațională contribuie la 
sentimentul de a fi cetățean al UE și la 
implicarea în procesele democratice, 
constituind, de asemenea, un principiu 
european în sprijinul realizării coeziunii 
și solidarității la nivel european;

Or. ro

Amendamentul 6
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât mobilitatea lucrătorilor și 
mobilitatea educațională contribuie la 
sentimentul de a fi cetățean al UE și la 
implicarea în procesele democratice;

B. întrucât mobilitatea lucrătorilor și 
mobilitatea educațională contribuie la 
cristalizarea unui sentiment de 
apartenență la cetățenia europeană;

Or. fr

Amendamentul 7
Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât programul Erasmus, care din 
1987 a permis ca peste 2,2 milioane de 
cetățeni UE să studieze în străinătate, 
poate contribui, de asemenea, după 
perioada de formare, într-un mod pozitiv, 
la mobilitatea transfrontalieră a 
lucrătorilor;

Or. de

Amendamentul 8
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât creșterea numărului de femei 
din domeniul educației și al formării 
profesionale  favorizează mobilitatea 
acestora;

Or. pl
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Amendamentul 9
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât criza economică și financiară a 
afectat în mod negativ piața muncii din 
UE, în special în ceea ce privește rata 
ocupării forței de muncă și posibilitatea de 
a se deplasa liber și de a alege un loc de 
muncă în conformitate cu calificările 
educaționale și profesionale deținute, 
femeile fiind unul dintre grupurile de mai 
afectate;

C. întrucât criza economică și financiară a 
afectat în mod negativ piața muncii din 
UE, în special în ceea ce privește rata 
ocupării forței de muncă și posibilitatea de 
a alege un loc de muncă în conformitate cu 
calificările educaționale și profesionale 
deținute, femeile fiind unul dintre grupurile 
de mai afectate;

Or. fr

Amendamentul 10
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, în conformitate cu cele mai 
recente cifre disponibile, rata șomajului 
în rândul femeilor în UE este de 10,7% 
(22,7% în cazul femeilor sub 25 de ani);

Or. it

Amendamentul 11
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție
Considerentul C b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât mobilitatea profesională 
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reprezintă un obiectiv strategic pentru 
Uniunea Europeană, deoarece crește 
eficacitatea pieței unice și contribuie la 
creșterea competențelor profesionale și a 
ratei ocupării forței de muncă, elemente 
esențiale ale progresului economic și 
socială;

Or. it

Amendamentul 12
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât există diferențe semnificative 
de gen în ceea ce privește mobilitatea 
lucrătorilor în UE - bărbații se deplasează 
pentru un loc de muncă sau pentru un 
transfer mult mai des decât femeile (44%, 
față de 27%), în timp ce femeile se 
deplasează mult mai frecvent la distanțe 
mari pentru a-și urma partenerul;

D. întrucât există diferențe semnificative 
de gen în ceea ce privește mobilitatea 
lucrătorilor în UE - bărbații se deplasează 
pentru un loc de muncă sau pentru un 
transfer mult mai des decât femeile (44%, 
față de 27%), în timp ce femeile își 
întrerup mai frecvent cariera și se mută la 
distanțe mari pentru a-și urma partenerul;

Or. fr

Amendamentul 13
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât segregarea de gen pe piața 
muncii, lipsa unor condiții de muncă 
adecvate, persistența stereotipurilor și
riscul discriminării de gen constituie 
obstacole majore pentru mobilitatea 
profesională a femeilor; întrucât o serie de 
factori legați de familie, relațiile sociale, 

E. întrucât segregarea de gen pe piața 
muncii, lipsa unor condiții de muncă 
adecvate, persistența stereotipurilor și 
riscul discriminării de gen constituie 
obstacole majore pentru mobilitatea 
profesională a femeilor; întrucât o serie de 
factori legați de familie, de diferențele 
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serviciile de îngrijire a copiilor, locuințe 
sau condițiile locale reprezintă, de 
asemenea, impedimente pentru exercitarea 
de către femei a dreptului la liberă 
circulație;

semnificative între alocațiile familiale la 
nivelul statelor membre, de relațiile 
sociale, serviciile de îngrijire a copiilor, 
locuințe sau condițiile locale reprezintă, de 
asemenea, impedimente pentru exercitarea 
de către femei a dreptului la liberă 
circulație;

Or. fr

Amendamentul 14
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât segregarea de gen pe piața 
muncii, lipsa unor condiții de muncă 
adecvate, persistența stereotipurilor și 
riscul discriminării de gen constituie 
obstacole majore pentru mobilitatea 
profesională a femeilor; întrucât o serie de 
factori legați de familie, relațiile sociale, 
serviciile de îngrijire a copiilor, locuințe 
sau condițiile locale reprezintă, de 
asemenea, impedimente pentru exercitarea 
de către femei a dreptului la liberă 
circulație;

E. întrucât segregarea de gen pe piața 
muncii, lipsa unor condiții de muncă 
adecvate, decalajul de remunerare, 
dificultăți în concilierea vieții de familie 
cu viața profesională, persistența 
stereotipurilor și riscul discriminării de gen 
constituie obstacole majore pentru 
mobilitatea profesională a femeilor; 
întrucât o serie de factori legați de familie, 
relațiile sociale, serviciile de îngrijire a 
copiilor și a altor persoane dependente, 
locuințe sau condițiile locale reprezintă, de 
asemenea, impedimente pentru exercitarea 
de către femei a dreptului la liberă 
circulație;

Or. es

Amendamentul 15
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât segregarea de gen pe piața 
muncii, lipsa unor condiții de muncă 
adecvate, persistența stereotipurilor și 
riscul discriminării de gen constituie 
obstacole majore pentru mobilitatea 
profesională a femeilor; întrucât o serie de 
factori legați de familie, relațiile sociale, 
serviciile de îngrijire a copiilor, locuințe 
sau condițiile locale reprezintă, de 
asemenea, impedimente pentru 
exercitarea de către femei a dreptului la 
liberă circulație;

E. întrucât segregarea de gen pe piața 
muncii, lipsa unor condiții de muncă 
adecvate,  măsuri neadaptate la 
concilierea vieții profesionale cu viața de 
familie, decalajele salariale,  persistența 
stereotipurilor și riscul discriminării de 
gen, „plafonul de sticlă”,  constituie 
obstacolele majore pentru mobilitatea 
profesională a femeilor; întrucât o serie de 
factori legați de familie, relațiile sociale, 
serviciile de îngrijire a copiilor, locuințe 
sau condițiile locale reprezintă, obstacole 
care se suprapun altor obstacole (limba, 
necunoașterea drepturilor) care împiedică 
femeile să-și exercite dreptul la liberă 
circulație, rezidență și muncă în întreaga 
Europă;

Or. en

Amendamentul 16
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât segregarea de gen pe piața 
muncii, lipsa unor condiții de muncă 
adecvate, persistența stereotipurilor și 
riscul discriminării de gen constituie 
obstacole majore pentru mobilitatea 
profesională a femeilor; întrucât o serie de 
factori legați de familie, relațiile sociale, 
serviciile de îngrijire a copiilor, locuințe 
sau condițiile locale reprezintă, de 
asemenea, impedimente pentru exercitarea 
de către femei a dreptului la liberă 
circulație;

E. întrucât segregarea de gen pe piața 
muncii, lipsa unor condiții de muncă 
adecvate, persistența stereotipurilor și 
riscul discriminării de gen constituie 
obstacole majore pentru mobilitatea 
profesională a femeilor; întrucât o serie de 
factori legați de familie, relațiile sociale, 
serviciile de îngrijire a copiilor, mai ales 
inexistența sau precaritatea rețelelor 
publice de grădinițe, creșe și de servicii 
publice, de activități de recreere pentru 
copii, de locuințe sau de condiții locale 
reprezintă, de asemenea, impedimente 
pentru exercitarea de către femei a 
dreptului la liberă circulație;
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Or. pt

Amendamentul 17
Katarína Neveďalová

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât femeile sunt mai expuse 
decât bărbații în fața riscurilor sociale pe 
tot parcursul vieții, ceea ce generează o 
creștere a feminizării sărăciei; 

Or. sk

Amendamentul 18
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, conform ultimelor estimări, 
femeile primesc în UE salarii cu 17,4% 
mai mici decât ale bărbaților, existând 
diferențe semnificative între statele 
membre, cu diferența variind între 1,9 % 
și 27,6 %(1);
(1) Sursa: Eurostat (cu excepția EE, EL 
(2008). AT, BE, ES, IE, FR, IT, CY:  date 
provizorii.

Or. es

Amendamentul 19
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, pentru a îmbunătăți integrarea 
femeilor pe piața forței de muncă, sunt 
necesare soluțiile politice 
multidimensionale, care includ formarea 
continuă, timpul de lucru și echilibrului 
între viața profesională și cea privată, 
sănătatea și siguranța și practicile de 
organizare a muncii;

F. întrucât, pentru a îmbunătăți integrarea 
femeilor pe piața forței de muncă, sunt 
necesare soluțiile politice 
multidimensionale, care includ formarea 
continuă, timpul de lucru și echilibrului 
între viața profesională, viața de familie și 
cea privată, sănătatea și siguranța și 
practicile de organizare a muncii;

Or. fr

Amendamentul 20
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, pentru a îmbunătăți integrarea 
femeilor pe piața forței de muncă, sunt 
necesare soluțiile politice 
multidimensionale, care includ formarea 
continuă, timpul de lucru și echilibrului 
între viața profesională și cea privată, 
sănătatea și siguranța și practicile de 
organizare a muncii;

întrucât, pentru a îmbunătăți integrarea 
femeilor pe piața forței de muncă, sunt 
necesare soluțiile politice 
multidimensionale, care includ formarea 
continuă, timpul de lucru și echilibrului 
între viața profesională și cea privată, mai 
ales pentru mamele singure, sănătatea și 
siguranța și practicile de organizare a 
muncii;

Or. it

Amendamentul 21
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, pentru a îmbunătăți integrarea 
femeilor pe piața forței de muncă, sunt 

F. întrucât, pentru a îmbunătăți integrarea 
femeilor pe piața forței de muncă, sunt 
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necesare soluțiile politice 
multidimensionale, care includ formarea 
continuă, timpul de lucru și echilibrului
între viața profesională și cea privată, 
sănătatea și siguranța și practicile de 
organizare a muncii;

necesare soluțiile politice 
multidimensionale, care includ formarea 
continuă pe tot parcursul vieții, 
combaterea munci  precare și promovarea 
muncii însoțită de drepturi, timpul de 
lucru și armonizarea vieții profesionale cu 
cea privată,  o rețea publică de sănătate, 
un sistem public de securitate socială și 
practicile diferențiate de organizare a 
muncii, la cererea femeilor;

Or. pt

Amendamentul 22
Katarína Neveďalová

Propunere de rezoluție
Considerentul F a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât o educație de calitate conferă 
femeilor șanse mai bune de angajare, le 
permite îmbunătățirea aptitudinilor și 
dobândirea de competențe fundamentale 
în sectorul respectiv, concomitent cu o 
mai mare participare la viața socială și la 
activitățile culturale, garantându-le astfel 
o mai bună recunoaștere pe piața muncii;

Or. sk

Amendamentul 23
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea creșterii gradului 
de conștientizare a situației femeilor, în 
contextul politicilor UE în materie de 
educație, integrare, migrație și ocuparea 

1. subliniază necesitatea creșterii gradului 
de conștientizare a situației femeilor, în 
contextul politicilor UE în materie de 
educație, integrare, migrație și ocuparea 
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forței de muncă, precum și în politicile sale 
sociale, pentru a proteja drepturile 
femeilor, pentru a promova egalitatea și 
egalitatea de șanse și pentru a combate 
toate forme de exploatare de pe piața 
muncii;

forței de muncă, precum și în politicile sale 
sociale, pentru a proteja drepturile 
femeilor, pentru a promova egalitatea de 
șanse  pe piața muncii și pentru a combate 
toate forme de exploatare de pe piața 
muncii;

Or. fr

Amendamentul 24
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea creșterii gradului 
de conștientizare a situației femeilor, în 
contextul politicilor UE în materie de 
educație, integrare, migrație și ocuparea 
forței de muncă, precum și în politicile sale 
sociale, pentru a proteja drepturile 
femeilor, pentru a promova egalitatea și 
egalitatea de șanse și pentru a combate 
toate forme de exploatare de pe piața 
muncii;

1. subliniază necesitatea creșterii gradului 
de conștientizare a situației femeilor, în 
contextul politicilor UE în materie de 
educație, integrare, conciliere a vieții de 
familie cu viața profesională, migrație și 
ocuparea forței de muncă, precum și în 
politicile sale sociale, pentru a proteja 
drepturile femeilor, pentru a promova 
egalitatea și egalitatea de șanse și pentru a 
combate toate forme de exploatare de pe 
piața muncii;

Or. es

Amendamentul 25
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea creșterii gradului 
de conștientizare a situației femeilor, în 
contextul politicilor UE în materie de 
educație, integrare, migrație și ocuparea 
forței de muncă, precum și în politicile sale 

1. subliniază necesitatea creșterii gradului 
de conștientizare a situației femeilor, în 
contextul politicilor UE în materie de 
educație, integrare socială, migrație și 
ocuparea forței de muncă, precum și în 
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sociale, pentru a proteja drepturile 
femeilor, pentru a promova egalitatea și 
egalitatea de șanse și pentru a combate 
toate forme de exploatare de pe piața 
muncii;

politicile sale sociale, pentru a proteja 
drepturile femeilor, pentru a promova 
egalitatea și egalitatea de șanse și pentru a 
combate toate forme de exploatare de pe 
piața muncii;

Or. de

Amendamentul 26
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea creșterii gradului 
de conștientizare a situației femeilor, în 
contextul politicilor UE în materie de 
educație, integrare, migrație și ocuparea 
forței de muncă, precum și în politicile sale 
sociale, pentru a proteja drepturile 
femeilor, pentru a promova egalitatea și 
egalitatea de șanse și pentru a combate 
toate forme de exploatare de pe piața 
muncii;

1. subliniază necesitatea creșterii gradului 
de conștientizare a situației femeilor  cu 
grupe de vârstă diferite, în contextul 
politicilor UE în materie de educație, 
integrare, migrație și ocuparea forței de 
muncă,  sărăcie, îngrijirea sănătății, 
precum și în politicile sale  de protecție 
socială, pentru a proteja drepturile 
femeilor, pentru a promova egalitatea și 
egalitatea de șanse  între bărbați și femei, 
pentru a asigura condiții sigure de muncă 
și pentru a combate toate forme de 
exploatare de pe piața muncii;

Or. lt

Amendamentul 27
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea creșterii gradului 
de conștientizare a situației femeilor, în 
contextul politicilor UE în materie de 
educație, integrare, migrație și ocuparea 
forței de muncă, precum și în politicile sale 
sociale, pentru a proteja drepturile 

1. subliniază necesitatea creșterii gradului 
de conștientizare a situației femeilor, în 
contextul politicilor UE în materie de 
educație, integrare, migrație și ocuparea 
forței de muncă, precum și în politicile sale 
sociale, pentru a proteja drepturile 
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femeilor, pentru a promova egalitatea și 
egalitatea de șanse și pentru a combate 
toate forme de exploatare de pe piața 
muncii;

femeilor, pentru a promova egalitatea și 
egalitatea de șanse,  egalitatea de acces și 
de a face o carieră, în special aplicarea 
acelorași criterii pentru ocuparea unui loc 
de muncă și pentru a combate toate forme 
de exploatare de pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 28
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea creșterii gradului 
de conștientizare a situației femeilor, în 
contextul politicilor UE în materie de 
educație, integrare, migrație și ocuparea 
forței de muncă, precum și în politicile 
sale sociale, pentru a proteja drepturile 
femeilor, pentru a promova egalitatea și 
egalitatea de șanse și pentru a combate 
toate forme de exploatare de pe piața 
muncii;

1. subliniază necesitatea creșterii gradului 
de conștientizare a situației femeilor, în 
contextul politicilor UE în materie de 
educație, integrare, migrație și ocuparea
forței de muncă și favorizarea drepturilor 
femeilor în politicile sociale, pentru a 
promova egalitatea și egalitatea de șanse și 
pentru a combate toate forme de
discriminare de pe piața muncii;

Or. cs

Amendamentul 29
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază recunoașterea valorii 
adăugate a mobilității educaționale și 
profesionale pentru UE;

Or. ro
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Amendamentul 30
Katarína Neveďalová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că, în contextul crizei 
economice, este cu atât mai necesară o 
orientarea a alegerii a profesiei în funcție 
de oferta de pe piața muncii, precum și 
îmbunătățirea gradului de adaptabilitate a 
femeilor, în cadrul schimbării profesiei, la 
exigențele impuse de noile oportunități de 
carieră; 

Or. sk

Amendamentul 31
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. invită statele să colaboreze pentru 
combaterea oricăror forme de trafic de 
persoane care ar putea apărea în cadrul 
mobilității educaționale și profesionale a 
femeilor, în special prostituția și munca 
forțată;

Or. ro

Amendamentul 32
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită statele membre să includă, atunci 
când își elaborează strategiile și 
programele naționale de reformă, dispoziții 
referitoare la protecția drepturilor femeilor 
în ceea ce privește mobilitatea 
ocupațională;

2. invită statele membre să includă, atunci 
când își elaborează strategiile și 
programele naționale de reformă, dispoziții 
referitoare la protecția drepturilor 
lucrătorilor, fără discriminare de gen în 
ceea ce privește mobilitatea ocupațională;

Or. fr

Amendamentul 33
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită statele membre să includă, atunci 
când își elaborează strategiile și 
programele naționale de reformă, dispoziții 
referitoare la protecția drepturilor 
femeilor în ceea ce privește mobilitatea 
ocupațională;

2. invită statele membre să includă, atunci 
când își elaborează strategiile și 
programele naționale de reformă, dispoziții 
menite să garanteze transparența și 
informarea cu privire la drepturile
femeilor și a membrilor lor de familie în 
ceea ce privește mobilitatea ocupațională;

Or. cs

Amendamentul 34
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită statele membre să includă, atunci 
când își elaborează strategiile și 
programele naționale de reformă, dispoziții 
referitoare la protecția drepturilor femeilor 
în ceea ce privește mobilitatea 
ocupațională;

2. invită statele membre să includă, atunci 
când își elaborează strategiile și 
programele naționale de reformă, dispoziții 
referitoare la protecția drepturilor femeilor 
în contextul mobilității;
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Or. pl

Amendamentul 35
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că mobilitatea profesională 
nu poate crea prejudicii în garantarea 
drepturilor sociale și că, în acest scop, 
trebuie garantate menținerea și transferul 
drepturilor de pensie din sistemul public 
de securitate socială între țări, 
recunoscând, totodată, caracterul
eterogen al regimurilor de pensii din 
întreaga Uniune;

Or. pt

Amendamentul 36
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită statele membre să colecteze și să 
analizeze datele referitoare la dificultățile 
întâmpinate în mobilitate de către femei, 
dimensiunile și structura acestei 
mobilități;

Or. pl

Amendamentul 37
Katarína Neveďalová
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită statele membre să facă publice 
și să disemineze, pe teritoriul lor, 
avantajele mobilității profesionale pe 
piața internă, precum și avantajele 
mobilității educaționale și profesionale în 
străinătate;  

Or. sk

Amendamentul 38
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia și statele membre să 
urmărească îndeaproape situația 
agențiilor și organismelor care propun 
locuri de muncă resortisanților di alte 
state membre , precum și să detecteze 
eventualele angajări ilegale sau la negru, 
precum și agențiile și organismele care 
propun locuri de muncă fictivă;

Or. es

Amendamentul 39
Katarína Neveďalová

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază că, pentru promovarea 
ocupării forței de muncă, trebuie acordată 
o mai mare atenție cooperării 
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transfrontaliere și schimbului de bune 
practici între instituțiile de învățământ și 
organismele profesionale din statele 
membre, trebuie, de asemenea, 
consolidată astfel, egalitatea și 
incluziunea sistemelor școlare; 

Or. sk

Amendamentul 40
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. solicită statelor membre să își 
intensifice eforturile  și cooperarea în 
materie de combatere a traficului de ființe 
umane practicat de rețelele internaționale 
care atrag lucrători, mai ales femei, prin 
promisiuni false de locuri de muncă care 
nu există în realitate, și care conduc la 
exploatare sexuală sau la muncă forțată 
(cerșetorie, sclavie sau practici similare 
sclaviei, servitute, exploatarea în scopul 
exercitării de activități criminale sau 
prelevarea de organe);

Or. es

Amendamentul 41
Katarína Neveďalová

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. subliniază că mobilitatea trebuie să 
aibă la baza egalitatea de gen și 
combaterea discriminărilor din motive 



AM\925366RO.doc PE504.182v01-00

RO

legate de sex, rasă, origine, religie, vârstă 
sau starea sănătății;

Or. sk

Amendamentul 42
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că femeile care se 
deplasează în străinătate pentru locuri de 
muncă care implică îngrijirea copiilor sau a 
persoanelor în vârstă sunt adesea angajate 
fără contract sau lucrează ilegal și, prin 
urmare, au nici un drept la securitate 
socială, asistență medicală și alte beneficii;

3. subliniază faptul că femeile care se 
deplasează în străinătate pentru locuri de 
muncă în servicii domestice, care implică 
îngrijirea copiilor sau a persoanelor  cu 
dizabilități sau în vârstă sunt adesea 
angajate fără contract sau lucrează ilegal și, 
prin urmare, nu au nici un drept la 
securitate socială, asistență medicală și alte 
beneficii;

Or. es

Amendamentul 43
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că femeile care se 
deplasează în străinătate pentru locuri de 
muncă care implică îngrijirea copiilor sau a 
persoanelor în vârstă sunt adesea angajate 
fără contract sau lucrează ilegal și, prin 
urmare, au nici un drept la securitate 
socială, asistență medicală și alte beneficii;

3. subliniază faptul că femeile care se 
deplasează în străinătate pentru locuri de 
muncă care implică îngrijirea copiilor sau a 
persoanelor în vârstă sunt adesea angajate 
fără contract sau trebuie să lucreze ilegal 
și, prin urmare, nu au nici un drept la 
securitate socială, asistență medicală și alte 
beneficii;

Or. de
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Amendamentul 44
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că femeile care se 
deplasează în străinătate pentru locuri de 
muncă care implică îngrijirea copiilor sau a 
persoanelor în vârstă sunt adesea angajate
fără contract sau lucrează ilegal și, prin 
urmare, au nici un drept la securitate 
socială, asistență medicală și alte beneficii;

3. subliniază faptul că femeile care se 
deplasează în străinătate pentru locuri de 
muncă care implică îngrijirea copiilor sau a 
persoanelor în vârstă sunt adesea angajate 
fără contract sau lucrează ilegal și, prin 
urmare, nu au nici un drept de pensie, de 
securitate socială, asistență medicală și alte 
beneficii;

Or. it

Amendamentul 45
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că femeile care se 
deplasează în străinătate pentru locuri de 
muncă care implică îngrijirea copiilor sau a 
persoanelor în vârstă sunt adesea angajate 
fără contract sau lucrează ilegal și, prin 
urmare, au nici un drept la securitate 
socială, asistență medicală și alte beneficii;

3. subliniază faptul că femeile care se 
deplasează în străinătate pentru locuri de 
muncă care implică îngrijirea copiilor sau a 
persoanelor în vârstă sunt adesea angajate 
fără contract sau lucrează ilegal și, prin 
urmare, nu au niciun drept la securitate 
socială, asistență medicală, pensie 
adecvată și alte beneficii;

Or. ro

Amendamentul 46
Iratxe García Pérez
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită statele membre să monitorizeze 
situația lucrătorilor care au grijă de copii 
sau de alte persoane dependente, precum 
și să ofere femeilor care pleacă în 
străinătate să facă astfel de activități, 
toate informațiile necesare, inclusiv cele 
despre accesul la locurile de muncă și de 
formare declarate în acest domeniu, 
despre drepturile sociale, despre sistemul 
medical etc., precum și să le ofere sfaturi 
cu privire la locurile de muncă raportate 
și să atragă atenția cu privire la pericolele 
care pot apărea pe piața muncii la negru;

Or. es

Amendamentul 47
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază faptul că politicile 
europene trebuie să ia în considerare și 
condițiile de viață și de muncă ale 
femeilor care pleacă pentru a efectua o 
activitate de lucrător agricol sezonier, în 
special în ceea ce privește nevoile lor de 
cazare adecvată, protecție socială, 
asigurări de sănătate și de îngrijire a 
sănătății, de conciliere a vieții de familie 
cu viața profesională, precum și salariile 
decente; subliniază trebuie combătute 
situații de exploatare cu care se confruntă 
multe dintre aceste femei;

Or. es
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Amendamentul 48
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că femeilor care se 
deplasează în străinătate pentru lucra le 
sunt oferite adesea locurile de muncă cele 
mai slab clasate pe piața forței de muncă 
în materie de competențe, salarizare și 
prestigiu, și că migrația forței de muncă a 
femeilor se concentrează cel mai frecvent 
în câteva profesii predominant feminine, 
asociate cu rolurile tradiționale de gen;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 49
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că femeilor care se 
deplasează în străinătate pentru lucra le 
sunt oferite adesea locurile de muncă cele 
mai slab clasate pe piața forței de muncă în 
materie de competențe, salarizare și 
prestigiu, și că migrația forței de muncă a
femeilor se concentrează cel mai frecvent 
în câteva profesii predominant feminine, 
asociate cu rolurile tradiționale de gen;

4. subliniază faptul că femeilor care se 
deplasează în străinătate pentru lucra le 
sunt oferite adesea locurile de muncă cele 
mai slab clasate pe piața forței de muncă în 
materie de competențe, salarizare și 
prestigiu, și că migrația forței de muncă a 
femeilor se concentrează cel mai frecvent 
în câteva profesii predominant feminine, 
asociate cu rolurile tradiționale de gen;
invită, în consecință statele membre să fie 
atente la asigurarea unor soluții 
contractuale adecvate, combătând 
recurgerea excesivă la forme atipice de 
contract;

Or. it



AM\925366RO.doc PE504.182v01-00

RO

Amendamentul 50
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită statele să colaboreze pentru 
găsirea de soluții pentru prevenirea sau 
compensarea unor efecte ale mobilității 
profesionale în anumite state membre și 
în anumite domenii (de pildă, mobilitatea 
cadrelor medicale, care sunt în majoritate 
femei) și care pot afecta drepturile  
omului în statele de origine; 

Or. ro

Amendamentul 51
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. atrage atenți asupra diferențelor 
importante care există între statele 
membre în ceea ce privește alocațiile 
familiale și drepturile sociale, și 
remarcând că aceste diferențe ar putea 
constitui un obstacol în calea mobilității 
profesionale a bărbaților și femeilor care 
întrețin o familie;

Or. fr

Amendamentul 52
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. denunță feminizarea fenomenului 
cunoscut sub numele de „exod al 
inteligențelor”, adică subutilizarea 
calificărilor pe care le au lucrătorii 
mobili, deosebit de gravă mai ales în 
sectorul muncilor domestice, în care 
prezența femeilor este majoritară;  cere 
insistent statelor membre să aplice în 
acest sens legislația comunitară privind 
recunoașterea calificărilor pentru ca 
femeile să poată ocupa locuri de muncă 
corespunzătoare calificării lor;

Or. es

Amendamentul 53
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că trebuie să existe reguli 
clare pentru a ajuta femeile să ocupe 
poziții de conducere în întreprinderi; 
constată că o prezență mai mare a 
femeilor în consiliile de administrație 
conduce la creșterea competitivității și a 
productivității; salută, așadar, propunerea 
Comisiei, care prevede ca până în 2020, 
atingerea unei cote minime de 40% femei 
în rândul membrilor non-executivi ai 
consiliilor de administrație ale societăților 
cotate la bursă în Europa, societăți cu 250 
de angajați și o cifră de afaceri anuală de 
50 milioane de euro; 

Or. it
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Amendamentul 54
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze încălcările drepturilor 
femeilor pe piața forței de muncă, pentru a 
oferi femeilor care lucrează în străinătate 
toate informațiile necesare, inclusiv în ceea 
ce privește accesul la locuri de muncă și la 
formare profesională în acest domeniu și în 
ceea ce privește drepturile sociale și 
dreptul la servicii medicale, precum și 
pentru a le oferi consiliere în legătură cu 
oportunitățile de angajare, fără costuri 
suplimentare;

5. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze încălcările dreptului muncii 
în conformitate cu directivele europene pe 
piața forței de muncă, pentru a oferi 
femeilor care lucrează în străinătate toate 
informațiile necesare, inclusiv în ceea ce 
privește accesul la locuri de muncă și la 
formare profesională în acest domeniu și în 
ceea ce privește drepturile sociale, 
alocațiile familiale și dreptul la servicii 
medicale, precum și pentru a le oferi 
consiliere în legătură cu oportunitățile de 
angajare, fără costuri suplimentare;

Or. fr

Amendamentul 55
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze încălcările drepturilor 
femeilor pe piața forței de muncă, pentru a 
oferi femeilor care lucrează în străinătate 
toate informațiile necesare, inclusiv în ceea 
ce privește accesul la locuri de muncă și la 
formare profesională în acest domeniu și în 
ceea ce privește drepturile sociale și 
dreptul la servicii medicale, precum și 
pentru a le oferi consiliere în legătură cu 
oportunitățile de angajare, fără costuri 
suplimentare;

5. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească detectarea și corectarea 
încălcărilor drepturilor femeilor pe piața 
forței de muncă, pentru a oferi femeilor 
care lucrează în străinătate toate 
informațiile necesare, inclusiv în ceea ce 
privește accesul la locuri de muncă și la 
formare profesională în acest domeniu și în 
ceea ce privește drepturile sociale și 
dreptul la servicii medicale, precum și 
pentru a le oferi consiliere în legătură cu 
oportunitățile de angajare, fără costuri 
suplimentare;
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Or. fr

Amendamentul 56
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze încălcările drepturilor 
femeilor pe piața forței de muncă, pentru a 
oferi femeilor care lucrează în străinătate 
toate informațiile necesare, inclusiv în ceea 
ce privește accesul la locuri de muncă și la 
formare profesională în acest domeniu și în 
ceea ce privește drepturile sociale și 
dreptul la servicii medicale, precum și 
pentru a le oferi consiliere în legătură cu 
oportunitățile de angajare, fără costuri 
suplimentare;

5. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze încălcările drepturilor 
femeilor pe piața forței de muncă, pentru a 
oferi femeilor care lucrează în străinătate 
toate informațiile necesare, inclusiv în ceea 
ce privește accesul la locuri de muncă și la 
formare profesională în acest domeniu și în 
ceea ce privește drepturile sociale și 
dreptul la servicii medicale, precum și 
pentru a le oferi consiliere în legătură cu 
oportunitățile de angajare, fără costuri 
suplimentare, precum și la programe de 
locuințe sociale;

Or. ro

Amendamentul 57
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze încălcările drepturilor 
femeilor pe piața forței de muncă, pentru a 
oferi femeilor care lucrează în străinătate 
toate informațiile necesare, inclusiv în ceea 
ce privește accesul la locuri de muncă și la 
formare profesională în acest domeniu și în 
ceea ce privește drepturile sociale și 
dreptul la servicii medicale, precum și 
pentru a le oferi consiliere în legătură cu 

5. invită Comisia și statele membre să 
sancționeze efectiv încălcările drepturilor 
femeilor pe piața forței de muncă, pentru a 
oferi femeilor care lucrează în străinătate 
toate informațiile necesare, inclusiv în ceea 
ce privește accesul la locuri de muncă și la 
formare profesională în acest domeniu și în 
ceea ce privește drepturile sociale și 
dreptul la servicii medicale, precum și 
pentru a le oferi consiliere în legătură cu 
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oportunitățile de angajare, fără costuri 
suplimentare;

oportunitățile de angajare, fără costuri 
suplimentare;

Or. pt

Amendamentul 58
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze încălcările drepturilor 
femeilor pe piața forței de muncă, pentru 
a oferi femeilor care lucrează în 
străinătate toate informațiile necesare, 
inclusiv în ceea ce privește accesul la 
locuri de muncă și la formare 
profesională în acest domeniu și în ceea 
ce privește drepturile sociale și dreptul la 
servicii medicale, precum și pentru a le 
oferi consiliere în legătură cu 
oportunitățile de angajare, fără costuri 
suplimentare;

5. invită Comisia și statele membre să 
pună la dispoziția lucrătorilor migranți, a 
membrilor de familie ai acestora și soților 
lor informații complete, și să le ofere 
posibilitatea de a participa la sesiuni de 
informări, pentru a putea fi informați în 
legătură cu drepturile lor și cu avantajele 
pe care le-ar putea solicita în statul 
membru gazdă, în special cele referitoare 
la securitatea socială, îngrijirea copiilor, 
sănătatea și ofertele de formare și 
activitățile comunităților locale;

Or. cs

Amendamentul 59
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită statele membre să ia măsuri 
care să vizeze eliminarea obstacolelor cu 
care se confruntă femeile în viața lor 
profesională și socială în țările în care s-
au mutat;

Or. pl
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Amendamentul 60
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reamintește că femeile, inclusiv 
lucrătorii migranți, sunt adesea victime 
involuntare ale muncii cu fracțiune de 
normă, mai mult decât bărbații (în 2011, 
în UE 32,1% dintre femei față de 9% 
bărbați lucrau cu fracțiune de normă);  
invită statele membre să adopte măsurile 
necesare pentru a descuraja angajarea cu 
fracțiune de normă (o justificare 
obligatorie, suspendarea anumitor 
avantaje fiscale etc.), precum și 
consolidarea drepturilor femeilor, care nu 
pot evita fracțiunea de normă (prioritate 
la angajare, compensări în cazul 
disponibilizărilor); 

Or. fr

Amendamentul 61
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă statele membre și Comisia să 
consolideze politica UE de combatere a 
discriminării directe și indirecte față de 
lucrătorii migranți din UE care își 
desfășoară activitatea într-un alt stat 
membru, precum și de combatere a 
încălcării drepturile acestora ca urmare a 
faptului că nu cunosc suficient limba țării 
și legile aplicabile la locul lor de muncă 
din statul membru gazdă;

6. îndeamnă statele membre și Comisia să 
consolideze politica UE de combatere a 
discriminării directe și indirecte față de 
lucrătorii migranți din UE care își 
desfășoară activitatea într-un alt stat 
membru, în special femeile, precum și de 
combatere a încălcării drepturile acestora 
ca urmare a faptului că nu cunosc suficient 
limba țării și legile aplicabile la locul lor de 
muncă din statul membru gazdă;

Or. en
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Amendamentul 62
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă statele membre și Comisia să 
consolideze politica UE de combatere a 
discriminării directe și indirecte față de 
lucrătorii migranți din UE care își 
desfășoară activitatea într-un alt stat 
membru, precum și de combatere a 
încălcării drepturile acestora ca urmare a 
faptului că nu cunosc suficient limba țării 
și legile aplicabile la locul lor de muncă 
din statul membru gazdă;

6. îndeamnă statele membre și Comisia să 
consolideze politica UE de combatere a 
discriminării directe și indirecte  pe piața 
muncii;

Or. cs

Amendamentul 63
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia și statele membre, cu 
ajutorul actorilor locali, partenerilor 
sociali și instituțiilor de formare, să 
atragă mai mult atenția femeilor asupra 
oportunităților pe care le oferă 
mobilitatea profesională, referindu-se mai 
ales la dezvoltarea personală și 
planificarea carierei, precum asupra 
drepturile lor când se deplasează dintr-un 
stat membru în altul din motive 
profesionale; 

Or. it
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Amendamentul 64
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită statele membre să înființeze 
puncte de contact pentru lucrătorii mobili 
din sectorul casnic și de îngrijire care au un 
raport de muncă individual cu angajatorul, 
astfel încât să li se ofere mijloacele de a 
stabili o rețea care să le permită să fie 
informați cu privire la drepturile lor;

7. invită statele membre să înființeze 
puncte de contact pentru lucrătorii mobili 
din sectorul casnic și de îngrijire care au un 
raport de muncă individual cu angajatorul, 
astfel încât să li se ofere mijloacele de a 
stabili o rețea care să le permită să fie 
informați cu privire la drepturile lor și să 
încurajeze ONG-urile active în acest 
domeniu;

Or. ro

Amendamentul 65
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită statelor membre să dea dovadă 
de mai multă transparență în privința 
tendințelor salariale, astfel încât să evite 
continuarea sau agravarea discrepanțelor 
de salarizare;

8. solicită statelor membre să dea dovadă 
de mai multă transparență în privința 
tendințelor salariale, astfel încât să evite 
continuarea sau agravarea discrepanțelor 
de salarizare, inclusiv consecințele asupra 
cumulului de pensii în statul membru de 
origine și statul membru de primire;

Or. fr

Amendamentul 66
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită statelor membre să dea dovadă 
de mai multă transparență în privința 
tendințelor salariale, astfel încât să evite 
continuarea sau agravarea discrepanțelor 
de salarizare;

8. solicită statelor membre să dea dovadă 
de mai multă transparență în privința 
tendințelor salariale, astfel încât să evite 
continuarea sau agravarea discrepanțelor 
de salarizare, și să ia măsurile necesare 
pentru reducerea acestora;

Or. es

Amendamentul 67
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită statelor membre să dea dovadă 
de mai multă transparență în privința 
tendințelor salariale, astfel încât să evite 
continuarea sau agravarea discrepanțelor 
de salarizare;

8. solicită statelor membre să dea dovadă 
de mai multă transparență în privința 
tendințelor salariale, astfel încât să evite 
continuarea sau agravarea discrepanțelor 
de salarizare; invită Comisia să asigure 
aplicarea corectă și efectivă a Directivei 
2006/54/CE privind punerea în aplicare a 
principiului egalității de șanse și al 
egalității de tratament între bărbați și 
femei în materie de încadrare în muncă și 
de muncă;  solicită Comisiei să propună 
noi măsuri pentru a sancționa și a reduce 
semnificativ diferența de remunerare 
între bărbați și femei;

Or. fr

Amendamentul 68
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită statelor membre să dea dovadă 
de mai multă transparență în privința 
tendințelor salariale, astfel încât să evite 
continuarea sau agravarea discrepanțelor 
de salarizare;

8. solicită statelor membre să dea dovadă 
de mai multă transparență în privința 
tendințelor salariale, mai ales pentru 
promovarea acordurilor colective,astfel 
încât să evite continuarea sau agravarea 
discrepanțelor de salarizare;

Or. pt

Amendamentul 69
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită statelor membre să dea dovadă 
de mai multă transparență în privința 
tendințelor salariale, astfel încât să evite 
continuarea sau agravarea discrepanțelor 
de salarizare;

8. solicită statelor membre să dea dovadă
de mai multă transparență în privința 
tendințelor salariale, astfel încât să reducă 
diferențele de salarizare pentru o muncă 
egală;

Or. fr

Amendamentul 70
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită statelor membre să dea dovadă 
de mai multă transparență în privința 
tendințelor salariale, astfel încât să evite 
continuarea sau agravarea discrepanțelor 
de salarizare;

8. încurajează angajatorii să ofere 
angajaților și reprezentanților acestora 
statistici salariale defalcate pe gen, 
asigurând în același timp protecția datelor 
cu caracter personal; aceste date ar trebui 
să fie culese în fiecare stat membru, la 
nivel sectorial și național;
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Or. cs

Amendamentul 71
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să ofere a serie de 
servicii lucrătorilor care se deplasează cu 
soțul sau partenerul și/sau copiii, cum ar fi 
facilități pentru îngrijirea copiilor, 
grădinițe, școli și servicii medicale, precum 
și acces gratuit la serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă, pentru a ajuta 
soții sau partenerii care se deplasează într-
un alt stat membru să-și găsească un loc de 
muncă;

9. invită statele membre să ofere o serie de 
servicii lucrătorilor care se deplasează cu 
soțul sau partenerul și/sau copiii, 
informații referitoare la alocațiile 
familiare disponibile în statul de primire, 
la facilitățile pentru îngrijirea copiilor, 
grădinițe, școli și servicii medicale, precum 
și acces gratuit la serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă,  în 
conformitate cu normele naționale în 
vigoare pentru a ajuta soții sau partenerii 
care se deplasează într-un alt stat membru 
să-și găsească un loc de muncă;

Or. fr

Amendamentul 72
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să ofere a serie de 
servicii lucrătorilor care se deplasează cu 
soțul sau partenerul și/sau copiii, cum ar fi 
facilități pentru îngrijirea copiilor, 
grădinițe, școli și servicii medicale, 
precum și acces gratuit la serviciile publice 
de ocupare a forței de muncă, pentru a 
ajuta soții sau partenerii care se deplasează 
într-un alt stat membru să-și găsească un 
loc de muncă;

9. invită statele membre să ofere o serie de 
servicii lucrătorilor care se deplasează cu 
soțul sau partenerul și/sau copiii, cum ar fi 
facilități pentru îngrijirea copiilor și a 
altor persoane dependente, structuri de 
învățământ preșcolar și școlar, grădinițe, 
școli și servicii medicale, precum și acces 
gratuit la serviciile publice de ocupare a 
forței de muncă, pentru a ajuta soții sau 
partenerii care se deplasează într-un alt stat 
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membru să-și găsească un loc de muncă;

Or. es

Amendamentul 73
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să ofere a serie de 
servicii lucrătorilor care se deplasează cu 
soțul sau partenerul și/sau copiii, cum ar fi 
facilități pentru îngrijirea copiilor, 
grădinițe, școli și servicii medicale, precum 
și acces gratuit la serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă, pentru a ajuta 
soții sau partenerii care se deplasează într-
un alt stat membru să-și găsească un loc de 
muncă;

9. invită statele membre să ofere o serie de 
servicii lucrătorilor care se deplasează cu 
soțul sau partenerul și/sau copiii, cum ar fi 
facilități pentru îngrijirea copiilor, 
grădinițe, școli și servicii medicale, precum 
și acces gratuit la serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă, pentru a ajuta 
soții sau partenerii care se deplasează într-
un alt stat membru să-și găsească un loc de 
muncă pentru că creșterea copiilor 
impune o partajarea a responsabilităților 
între bărbați și femei și societatea în 
ansamblu;

Or. en

Amendamentul 74
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să ofere a serie de 
servicii lucrătorilor care se deplasează cu 
soțul sau partenerul și/sau copiii, cum ar fi 
facilități pentru îngrijirea copiilor, 
grădinițe, școli și servicii medicale, precum 
și acces gratuit la serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă, pentru a ajuta 
soții sau partenerii care se deplasează într-
un alt stat membru să-și găsească un loc de 

9. invită statele membre să ofere o serie de 
servicii lucrătorilor care se deplasează cu 
soțul sau partenerul și/sau copiii, cum ar fi 
facilități pentru îngrijirea copiilor, 
grădinițe, școli și servicii medicale, precum 
și acces gratuit la serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă, pentru a ajuta 
soții sau partenerii care se deplasează într-
un alt stat membru să-și găsească un loc de 
muncă și să încurajeze familiile să vină 
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muncă; împreună în statele de destinație pentru a 
evita separările, cu efecte negative mai 
ales asupra copiilor minori;

Or. ro

Amendamentul 75
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să ofere a serie de 
servicii lucrătorilor care se deplasează cu 
soțul sau partenerul și/sau copiii, cum ar fi 
facilități pentru îngrijirea copiilor, 
grădinițe, școli și servicii medicale, precum 
și acces gratuit la serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă, pentru a ajuta 
soții sau partenerii care se deplasează într-
un alt stat membru să-și găsească un loc de 
muncă;

9. invită statele membre să ofere o serie de 
servicii lucrătorilor care se deplasează cu 
soțul sau partenerul și/sau copiii, 
independent de nivelul de remunerare și 
de calificare, cum ar fi facilități publice
pentru îngrijirea copiilor, grădinițe, școli și 
servicii medicale, precum și acces gratuit la 
serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă, pentru a ajuta soții sau partenerii 
care se deplasează într-un alt stat membru 
să-și găsească un loc de muncă; reafirmă 
necesitatea garantării dreptului la 
reîntregirea familiei;

Or. pt

Amendamentul 76
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită statele membre sa încurajeze 
angajatorii să flexibilizeze munca 
femeilor, mai ales a celora ai căror copii 
au rămas în statul de origine, pentru a le 
permite acestora să țină legătura efectivă, 
fizică ,cu aceștia;
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Or. ro

Amendamentul 77
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze în cadrul întreprinderilor și al 
administrațiilor folosirea telemuncii în 
condiții salariale și sociale echitabile, 
pentru a evita întreruperile de carieră în 
cazul femeilor legate de mobilitatea 
partenerului;

Or. fr

Amendamentul 78
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să elimine 
obstacolele din calea mobilității 
lucrătorilor oferindu-le femeilor care își 
însoțesc soții sau partenerii într-un alt stat 
membru servicii adecvate, cum ar fi 
cursurile, pentru a facilita integrarea 
acestora în noul mediu social și cultural, de 
exemplu, cursuri de limbi străine și cursuri 
de formare profesională gratuite;

10. invită statele membre să elimine 
obstacolele din calea mobilității 
lucrătorilor oferindu-le femeilor care își 
însoțesc soții sau partenerii într-un alt stat 
membru servicii adecvate, cum ar fi 
cursurile, pentru a facilita integrarea 
acestora în noul mediu social și cultural, de 
exemplu, cursuri de limbi străine și cursuri 
de formare profesională gratuite, pentru a 
le garanta independența și demnitatea;

Or. ro
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Amendamentul 79
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să elimine 
obstacolele din calea mobilității 
lucrătorilor oferindu-le femeilor care își 
însoțesc soții sau partenerii într-un alt stat 
membru servicii adecvate, cum ar fi 
cursurile, pentru a facilita integrarea 
acestora în noul mediu social și cultural, de 
exemplu, cursuri de limbi străine și cursuri 
de formare profesională gratuite;

10. invită statele membre să  contribuie 
activ la eliminarea obstacolelor din calea 
mobilității lucrătorilor oferindu-le 
membrilor de familie și partenerilor lor, 
servicii cum ar fi cursurile, pentru a facilita 
integrarea acestora  pe termen lung în noul 
mediu social și cultural, de exemplu, 
cursuri de limbi străine și cursuri de 
formare profesională;

Or. cs

Amendamentul 80
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. își reiterează solicitarea ca statele 
membre să promoveze mobilitatea 
formativă și profesională prin: a) creșterea 
gradului de conștientizare și oferirea unor 
informații universal accesibile; b) 
sublinierea, încă din perioada inițială a 
educației, a valorii adăugate a mobilității; 
c) asigurarea validării rezultatelor 
educative obținute în urma experiențelor de 
mobilitate între statele membre; d) 
reducerea birocrației și stimularea 
cooperării între autoritățile din domeniu ale 
statelor membre;

11. își reiterează solicitarea ca statele 
membre să promoveze mobilitatea 
formativă și profesională prin: a) creșterea 
gradului de conștientizare și oferirea unor 
informații universal accesibile; b) 
sublinierea, încă din perioada inițială a 
educației, a valorii adăugate a mobilității; 
c) asigurarea validării rezultatelor 
educative obținute în urma experiențelor de 
mobilitate între statele membre; d) 
reducerea birocrației și stimularea 
cooperării între autoritățile din domeniu ale 
statelor membre, e) recunoașterea stagiilor 
în străinătate în cumulul de puncte pentru 
pensie în statul membru de origine;

Or. fr
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Amendamentul 81
Katarína Neveďalová

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei să acorde atenție 
tuturor dimensiunilor învățământului și 
formării profesionale, ale învățământului 
superior și ale formării adulților, pentru a 
îmbunătăți calitatea învățământului și 
pentru a obține astfel, în viitor șanse mai 
bune de ocupare a forței de muncă;

Or. sk

Amendamentul 82
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei să susțină energic 
programul Erasmus; atrage atenția asupra 
faptului că, încă de la începuturile sale în 
1987, programul Erasmus a permis 
mobilitatea a peste 2,2 milioane de studenți 
în UE și a adus o contribuție semnificativă 
la mobilitatea din învățământul superior 
european;

(nu privește versiunea română)

Or. de

Amendamentul 83
Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei să susțină energic 
programul Erasmus; atrage atenția asupra 
faptului că, încă de la începuturile sale în 
1987, programul Erasmus a permis 
mobilitatea a peste 2,2 milioane de 
studenți în UE și a adus o contribuție 
semnificativă la mobilitatea din 
învățământul superior european;

12. solicită Comisiei să susțină energic 
programul Erasmus; participarea 
numeroasă la acest program de schimb, 
precum și faptul că prima inițiativă 
cetățenească europeană are drept obiectiv 
creșterea bugetelor pentru programele de 
schimb, demonstrează elocvent că aceasta 
e o temă foarte importantă pentru 
cetățenii europeni; 

Or. de

Amendamentul 84
Licia Ronzulli
Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei să susțină energic 
programul Erasmus; atrage atenția asupra 
faptului că, încă de la începuturile sale în 
1987, programul Erasmus a permis 
mobilitatea a peste 2,2 milioane de studenți 
în UE și a adus o contribuție semnificativă 
la mobilitatea din învățământul superior 
european;

12. atrage atenția asupra faptului că, încă 
de la începuturile sale în 1987, programul 
Erasmus a permis mobilitatea a peste 2,2 
milioane de studenți în UE și a adus o 
contribuție semnificativă la mobilitatea din 
învățământul superior european; își 
exprimă speranța că viitorul cadru 
financiar multianual va rezerva o sumă 
adecvată pentru toate programele se 
susținerea a mobilității și a 
învățământului; 

Or. it

Amendamentul 85
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei să susțină energic 
programul Erasmus; atrage atenția 
asupra faptului că, încă de la începuturile 
sale în 1987, programul Erasmus a 
permis mobilitatea a peste 2,2 milioane de 
studenți în UE și a adus o contribuție 
semnificativă la mobilitatea din 
învățământul superior european;

12. solicită Comisiei și statelor membre să 
continue să susțină  activ programele de 
formare și studiile europene 
internaționale; insistă asupra importanței 
programului general de mobilitate YES 
Europe pentru perioada 2014-2020, care 
va reuni toate programele europene și 
internaționale existente în domeniul 
învățământului, a formării profesionale , 
a tineretului și sportului; 

Or. cs

Amendamentul 86
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei să susțină energic 
programul Erasmus; atrage atenția asupra 
faptului că, încă de la începuturile sale în 
1987, programul Erasmus a permis 
mobilitatea a peste 2,2 milioane de studenți 
în UE și a adus o contribuție semnificativă 
la mobilitatea din învățământul superior 
european;

12. solicită Comisiei să susțină energic 
programul Erasmus, respingând orice 
model de autofinanțare sau de creditare la 
bancă pentru studenți; atrage atenția 
asupra faptului că, încă de la începuturile 
sale în 1987, programul Erasmus a permis 
mobilitatea a peste 2,2 milioane de studenți 
în UE și a adus o contribuție semnificativă 
la mobilitatea din învățământul superior 
european;

Or. pt

Amendamentul 87
Katarína Neveďalová

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei să susțină energic 12. solicită Comisiei să susțină energic 
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programul Erasmus; atrage atenția asupra 
faptului că, încă de la începuturile sale în 
1987, programul Erasmus a permis 
mobilitatea a peste 2,2 milioane de studenți 
în UE și a adus o contribuție semnificativă 
la mobilitatea din învățământul superior 
european;

programele în domeniul formării 
continue, precum Comenius, Leonardo da 
Vinci, Grundtvig, Jean Monet și Erasmus, 
remarcând că, încă de la începuturile sale 
în 1987, numai programul Erasmus a 
permis mobilitatea a peste 2,2 milioane de 
studenți în UE și a adus o contribuție 
semnificativă la mobilitatea din 
învățământul superior european;

Or. sk

Amendamentul 88
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia să susțină programele 
Grundtvig, Comenius și Leonardo da 
Vinci pentru a favoriza mobilitatea 
educațională și profesională a femeilor în 
UE și pentru a permite astfel profesorilor 
să își desfășoare o parte din carierea 
profesională într-un alt stat membru, 
contribuind așadar la dezvoltarea unui 
sentiment de cetățenie și de apartenență 
europeană;

Or. it

Amendamentul 89
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită, de asemenea Comisiei, să 
găsească soluții pentru a asigura o 
coerența între nivelul de educație 
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dobândit în urma mobilității tinerilor și 
ofertele de angajare corespunzătoare 
nivelului respectiv, pentru a putea 
garanta eficacitatea mobilității în cele 
două faze, educativă și profesională;

Or. ro

Amendamentul 90
Katarína Neveďalová

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că pentru promovarea 
ocupării forței de muncă, dar și pentru 
combaterea șomajului pe termen lung, 
trebuie să se țină seama de dezvoltarea 
mobilității nu numai a studenților și 
lucrătorilor, ci și a profesorilor 
specializați, garantându-se astfel calitatea 
învățământului;

Or. sk

Amendamentul 91
Katarína Neveďalová

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. pune accent pe consolidarea 
dimensiunii sociale și pe îmbunătățirea 
accesului la programele de mobilitate 
educațională pentru femeile din mediile 
defavorizate, cu venituri mici, în concediu 
de maternitate sau pentru mamele 
singure;

Or. sk
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Amendamentul 92
Katarína Neveďalová

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. invită statele membre să clarifice 
posibilitățile de ajutor financiar pentru 
mobilitatea educațională și profesională a 
femeilor, și să faciliteze femeilor accesul 
la informații;

Or. sk

Amendamentul 93
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că femeilor cu 
dizabilități și mamelor singure trebuie să li 
se acorde un sprijin suplimentar, pentru a 
le permite accesul la programele existente 
de mobilitate educațională;

13. subliniază faptul că femeilor cu 
dizabilități, femeilor necalificate sau cu 
calificări minime și mamelor singure 
trebuie să li se acorde un sprijin 
suplimentar, pentru a le permite accesul la 
programele existente de mobilitate 
educațională;

Or. es

Amendamentul 94
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că femeilor cu 
dizabilități și mamelor singure trebuie să li 
se acorde un sprijin suplimentar, pentru a 
le permite accesul la programele existente 
de mobilitate educațională;

13. subliniază faptul că femeilor cu 
dizabilități și mamelor singure trebuie să li 
se acorde  informații suficiente, precum și 
un sprijin suplimentar  suficient  pentru a 
le permite accesul la programele de 
mobilitate existente în domeniul formării 
inițiale și continue, precum și cele 
educaționale;

Or. de

Amendamentul 95
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază faptul că se impune 
acordarea unei atenții speciale sprijinirii 
mobilității femeilor de peste 45 ani, mai 
predispuse decât altele să accepte condiții 
precare de muncă, precum și găsirii de 
soluții specifice pentru rezolvarea 
problemelor care apar pentru femeile 
rome;

Or. ro

Amendamentul 96
Katarína Neveďalová

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că trebuie create garanții 
pentru tinerii din statele membre ale UE, 
care să aibă drept obiectiv îmbunătățirea 
accesului tinerilor, și deci și al 
absolventelor de universitate, la piața 
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muncii și înlesnirea tranziției de la studii 
la piața muncii;

Or. sk

Amendamentul 97
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea creșterii nivelului 
de participare a femeilor care s-au mutat în 
străinătate în programele de formare 
continuă, inclusiv în programele de 
dezvoltare a competențelor;

14. subliniază necesitatea creșterii nivelului 
de participare a femeilor care s-au mutat în 
străinătate în programele de formare 
continuă, inclusiv în programele de 
dezvoltare a competențelor; în mod 
similar, trebuie aplicate programe care 
vizează consolidarea integrării sociale;

Or. de

Amendamentul 98
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea creșterii 
nivelului de participare a femeilor care s-
au mutat în străinătate în programele de 
formare continuă, inclusiv în programele 
de dezvoltare a competențelor;

14. subliniază necesitatea susținerii 
programelor de formare continuă;

Or. cs

Amendamentul 99
Katarína Neveďalová

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

14a. subliniază că șomajul și dificultatea 
de a se integra pe piața muncii afectează 
femei de toate vârstele, care trebuie să se 
adapteze rapid la nevoile pieței muncii;

Or. sk

Amendamentul 100
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. sprijină inițiativele Comisiei, precum 
mecanismul „WO.M.EN. Mobility 
Enhancement” și îi cere să extindă și să 
îmbunătățească domeniul de aplicare al 
proiectelor care vizează creșterea 
mobilității forței de muncă în cazul 
femeilor;

Or. es

Amendamentul 101
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. salută măsurile propuse de Comisie 
vizând  soluționarea nivelului 
inacceptabil al șomajului în rândul 
tinerilor și excluziunii sociale, precum și 
cele menite să ofere generațiilor tinere, 
locuri de muncă, educație și calificare 
profesională; 

Or. it
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Amendamentul 102
Katarína Neveďalová

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. subliniază concluziile desprinse în 
urma anului dedicat îmbătrânirii active și 
a solidarității între generații, insistând 
totodată asupra necesității susținerii 
activităților benevole și a schimburilor 
reciproce de cunoștințe și de experiențe 
între generații diferite de femei; 

Or. sk

Amendamentul 103
Katarína Neveďalová

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. invită Comisia să susțină alocarea de 
resurse financiare pentru programele de 
promovare a ocupării forței de muncă de 
către femei și cele vizând calitatea 
formării pentru grupurile defavorizate;

Or. sk


