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1.9.2010 A7-0235/51 

Amendamentul 51 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Propunere de decizie 
Considerentul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Strategia de la Lisabona lansată în 2000 
s-a bazat pe recunoaşterea nevoii UE de   
a-şi spori productivitatea şi 
competitivitatea, consolidând totodată 
coeziunea socială, în condiŃiile concurenŃei 
globale, transformărilor tehnologice şi ale 
unei populaŃii în curs de îmbătrânire. 
Strategia de la Lisabona a fost relansată în 
2005, după o revizuire intermediară care a 
condus la punerea unui accent mai puternic 
pe creştere şi pe locuri de muncă mai multe 
şi mai bune. 

(4) Strategia de la Lisabona lansată în 2000 
s-a bazat pe recunoaşterea nevoii UE de a-
şi menŃine productivitatea şi 
competitivitatea, consolidând totodată 
coeziunea socială, în condiŃiile concurenŃei 
globale, ale transformărilor şi 
interdependenŃelor economice, ale 
transformărilor tehnologice şi ale unei 
populaŃii în curs de schimbare. Strategia de 
la Lisabona a fost relansată în 2005, după o 
revizuire intermediară care a condus la 
punerea unui accent mai puternic pe 
creştere şi pe locuri de muncă mai multe şi 
mai bune. În ultimă instanŃă, Strategia de 
la Lisabona nu şi-a atins obiectivele. 
Concentrându-se pe competitivitate, 
reducerea costurilor, desfiinŃarea statului 
bazat pe protecŃia socială, pieŃe ale muncii 
tot mai flexibile, liberalizarea pieŃelor, în 
general, şi dereglementarea pieŃelor 
financiare, în particular, ea a agravat 
inegalităŃile privind distribuŃia veniturilor 
şi a avuŃiei, sărăcia, excluziunea socială, 
munca prost plătită şi condiŃiile precare 
de ocupare a forŃei de muncă. A venit 
momentul să se propună o strategie 
alternativă a Uniunii Europene pentru 
dezvoltare durabilă, dreptate socială şi 
ocuparea maximă a forŃei de muncă. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/52 

Amendamentul 52 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Propunere de decizie 
Considerentul 7 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Comisia a propus crearea unei noi 
strategii pentru deceniul următor, Strategia 
Europa 2020, pentru a permite UE să iasă 
din criză mai puternică şi să-şi 
direcŃioneze economia către o creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii. Cinci obiective principale, 
enumerate la orientările relevante, 
reprezintă obiective comune ce orientează 
acŃiunea statelor membre şi a Uniunii. 
Statele membre ar trebui să depună toate 
eforturile posibile pentru a îndeplini 
obiectivele naŃionale şi pentru a elimina 
blocajele care limitează creşterea 
economică. 

(7) Comisia a propus crearea unei noi 
strategii pentru deceniul următor, Strategia 
Europa 2020, şi, în acest context, sunt 
necesare modificări ale politicilor 
macroeconomice actuale (de exemplu, 
suspendarea pactului de stabilitate, 
încetarea proceselor de privatizare şi de 
liberalizare) pentru a acorda prioritate 
creării de locuri de muncă de înaltă 
calitate cu drepturi pentru toŃi lucrătorii 
la salarii mai bune, sărăcie redusă şi o 
incluziune socială mai cuprinzătoare şi 
un progres mai susŃinut. Cinci obiective 
principale, enumerate la orientările 
relevante, reprezintă obiective comune ce 
orientează acŃiunea statelor membre şi a 
Uniunii. Statele membre ar trebui să 
îndeplinească obiectivele naŃionale şi să 
elimine obstacolele care stau în calea 
creării de locuri de muncă mai 
numeroase şi de înaltă calitate. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/53 

Amendamentul 53 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

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 
ambiŃioase pentru a asigura stabilitatea 
macroeconomică şi durabilitatea 
finanŃelor publice, pentru a îmbunătăŃi 
competitivitatea, pentru a reduce 
dezechilibrele macroeconomice şi a 
îmbunătăŃi performanŃa pieŃei forŃei de 
muncă. Retragerea stimulentelor fiscale ar 
trebui pusă în aplicare şi coordonată în 
cadrul Pactului de stabilitate şi creştere. 

(8) Ca parte a unor strategii cuprinzătoare 
de ieşire din criza economică, statele 
membre ar trebui să realizeze reforme 
ambiŃioase pentru a asigura rezultate 
macroeconomice mai bune în vederea 
unei creşteri economice durabile din 
punct de vedere social şi al mediului, 
pentru a reduce dezechilibrele 
macroeconomice şi a îmbunătăŃi 
asigurarea unor locuri de muncă de 
înaltă calitate şi protecŃia socială. 
Stimulentele fiscale ar trebui menŃinute în 
următorii 3-5 ani pentru a depăşi 
stagnarea economică şi şomajul în 
creştere. Stimularea fiscală coordonată la 
nivelul statelor membre şi la nivelul UE 
ar trebui orientată către redresarea 
economică prin intermediul unui plan de 
redresare focalizat al UE care să integreze 
egalitatea de gen în toate aspectele sale, 
mobilizând în fiecare an 1% din PIB-ul 
UE pentru investiŃii într-o dezvoltare 
durabilă din punct de vedere social şi al 
mediului, asigurând astfel o strategie 
pentru crearea de noi locuri de muncă de 
înaltă calitate. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/54 

Amendamentul 54 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Propunere de decizie 
Considerentul 12 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Reformele structurale ale UE şi ale 
statelor membre pot contribui eficient la 
creşterea economică şi crearea de locuri 
de muncă dacă sporesc competitivitatea 
UE în economia globală, deschid noi 
oportunităŃi pentru exportatorii europeni 
şi oferă un acces competitiv la importuri 
vitale. Prin urmare, ar trebui să se Ńină 
seama de implicaŃiile reformelor asupra 
competitivităŃii externe pentru a încuraja 
creşterea economică şi participarea 
europeană pe pieŃe deschise şi echitabile 
la nivel mondial. 

eliminat 

Or. en 



 

AM\829090RO.doc  PE446.559v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
1.9.2010 A7-0235/55 

Amendamentul 55 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Propunere de decizie 
Anexă - orientarea -7 (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Orientarea -7: Egalitatea de gen 

 Prin intermediul unor obiective specifice 
egalităŃii de gen, al integrării principiului 
egalităŃii între femei şi bărbaŃi şi al unor 
măsuri de politică specifice, statele 
membre vor spori nivelul de angajare al 
femeilor în condiŃiile unei respectări 
depline a drepturilor femeilor şi vor 
elimina decalajul de remuneraŃie între 
femei şi bărbaŃi, discriminarea, precum şi 
decalajele dintre ratele şomajului şi ale 
ocupării forŃei de muncă în rândul 
femeilor şi al bărbaŃilor. Statele membre 
ar trebui să îşi propună atingerea unei 
rate a ocupării forŃei de muncă de 75% în 
rândul femeilor şi al bărbaŃilor (în 
echivalent la normă întreagă) până în 
2020, între altele prin: 

 – creşterea investiŃiilor publice şi private, 
a calităŃii serviciilor publice şi a 
sprijinului pentru familii şi indivizi; 

 – asigurarea unor servicii accesibile, 
abordabile ca preŃ, flexibile şi de înaltă 
calitate, în special asigurarea accesului la 
servicii de îngrijire a copiilor, urmărind 
obiectivul de a asigura condiŃii pentru 
50% din îngrijirea necesară pentru copiii 
cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani şi 
pentru 100% din îngrijirea copiilor cu 



 

AM\829090RO.doc  PE446.559v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

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; 

 – abordarea problemei privind condiŃiile 
de muncă precare, deoarece majoritatea 
persoanelor afectate de astfel de condiŃii 
sunt femei; 

 – utilizarea mai intensă şi mai pertinentă 
a competenŃelor femeilor din rândul 
minorităŃilor şi al migranŃilor; 

 – recunoaşterea drepturilor soŃilor şi 
partenerilor de viaŃă care acordă 
asistenŃă, aceştia fiind în majoritatea 
cazurilor femei care acordă ajutor în 
activităŃi de artizanat, în comerŃ, 
agricultură, pescuit şi în mici 
întreprinderi de familie, la protecŃie 
adecvată în materie de securitate socială 
şi în domeniul în care lucrează; 

 – îmbunătăŃirea condiŃiilor de lucru şi 
valorizarea muncii în sectoarele în care 
majoritatea lucrătorilor sunt femei (de 
exemplu, îngrijire şi munci casnice, unele 
sectoare din domeniul serviciilor). 

 Statele membre ar trebui să-şi intensifice 
eforturile pentru a aplica pe deplin 
principiul remunerării egale pentru 
muncă egală şi să-şi propună drept 
obiectiv reducerea diferenŃei de salarizare 
la 0-5% până în 2020. Aceste obiective vor 
fi sprijinite de propunerea Comisiei de 
modificare a Directivei 75/117/CEE, care 
este o propunere legislativă mai eficace 
decât legislaŃia în vigoare şi care prevede 
măsuri în cazul încălcării dreptului la 
remuneraŃie egală, măsuri care trebuie să 
aibă caracter de descurajare şi să fie 
proporŃionale (de exemplu, sancŃiuni mai 
severe pentru încălcări repetate). 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/56 

Amendamentul 56 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Propunere de decizie 
Anexă – orientarea 7 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre ar trebui să integreze 
principiile privind flexicuritatea aprobate 
de Consiliul European în politicile lor 
privind piaŃa forŃei de muncă şi să le 
aplice, profitând pe deplin de sprijinul 
Fondului Social European, în vederea 
creşterii participării pe piaŃa forŃei de 
muncă şi a combaterii segmentării şi a 
inactivităŃii, a inegalităŃii dintre femei şi 
bărbaŃi, reducând totodată şomajul 
structural. Măsurile de creştere a 
flexicurităŃii şi a securităŃii ar trebui să fie 
echilibrate şi, în acelaşi timp, să se susŃină 
reciproc. Prin urmare, statele membre ar 
trebui să introducă o combinaŃie de 
contracte de muncă flexibile şi fiabile, 
politici active privind piaŃa forŃei de 
muncă, învăŃare de-a lungul vieŃii eficientă, 
politici pentru promovarea mobilităŃii 
forŃei de muncă şi sisteme adecvate de 
securitate socială pentru a oferi securitate 
tranziŃiilor profesionale, corelate cu 
drepturi şi responsabilităŃi clare pentru 
şomerii care caută de lucru în mod activ. 

Statele membre ar trebui să integreze şi să 
aplice noŃiunea de MUNCĂ DE 
CALITATE, profitând pe deplin de 
sprijinul Fondului Social European, în 
vederea creşterii participării pe piaŃa forŃei 
de muncă şi a combaterii segmentării şi a 
inactivităŃii involuntare, a inegalităŃii 
dintre femei şi bărbaŃi, reducând totodată 
şomajul structural. NoŃiunea de MUNCĂ 
DE CALITATE pune un accent puternic 
pe promovarea calităŃii în muncă, pe o 
mai bună securitate socială şi incluziune 
socială, pe consolidarea drepturilor 
existente ale lucrătorilor şi introducerea 
de drepturi noi, pe promovarea sănătăŃii şi 
siguranŃei la locul de muncă, pe o mai 
bună gestionare a riscului social şi pe 
reconcilierea vieŃii profesionale cu viaŃa 
privată. Măsurile de consolidare a 
securităŃii prin eliminarea treptată a 
formelor de angajare precare şi a 
relaŃiilor contractuale atipice aferente 
acestor forme nesigure de angajare ar 
trebui să fie lansate cu fermitate de către 
statele membre, pentru a limita şi a 
reduce formele de angajare atipice, al 
căror abuz ar trebui sancŃionat. Prin 
urmare, statele membre trebuie să 
introducă o combinaŃie de contracte de 
muncă sigure şi fiabile, politici active şi 
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integratoare privind piaŃa forŃei de muncă, 
învăŃare de-a lungul vieŃii eficientă, politici 
pentru sprijinirea dreptului la mobilitatea 
forŃei de muncă aleasă din proprie voinŃă 
şi sisteme de securitate socială eficace şi de 
înaltă calitate pentru a oferi securitate 
tranziŃiilor profesionale, corelate cu 
drepturi clare pentru şomeri, astfel încât 
aceştia să aibă dreptul la prestaŃii 
adecvate şi la măsuri personalizate în 
vederea găsirii unui loc de muncă de 
calitate sau a unei posibilităŃi de formare, 
precum şi în vederea dezvoltării 
aptitudinilor şi competenŃelor lor, dacă 
este necesar. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/57 

Amendamentul 57 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Propunere de decizie 
Anexă – orientarea 7 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre ar trebui să intensifice 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieŃei forŃei 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 condiŃiile 
de încadrare în muncă ar trebui să fie 
abordate prin combaterea remuneraŃiilor 
mici şi prin asigurarea unei securităŃi 
sociale adecvate şi pentru lucrătorii cu 
contracte cu durată determinată şi 
lucrătorii care desfăşoară o activitate 
independentă. Serviciile de ocupare a forŃei 
de muncă ar trebui să fie consolidate şi 
accesibile tuturor, inclusiv tinerilor şi 
persoanelor ameninŃate de şomaj, iar 
persoanele care se situează cel mai departe 
de piaŃa muncii ar trebui să fie vizate de 
servicii personalizate. 

Statele membre ar trebui să utilizeze 
dialogul social şi să combată segmentarea 
pieŃei forŃei de muncă prin intermediul 
unor măsuri care să vizeze angajările 
temporare şi precare, discriminarea la 
adresa femeilor, a migranŃilor, a 
persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu 
handicap, subocuparea şi munca 
nedeclarată. Munca la negru ar trebui 
combătută prin controale mai riguroase 
desfăşurate de inspectoratele muncii şi 
casele de asigurări sociale, precum şi prin 
măsuri fiscale destinate persoanelor cu 
venituri scăzute şi serviciilor artizanale. 
Mobilitatea profesională ar trebui să fie 
răsplătită prin măsuri vizând ocuparea 
forŃei de muncă, măsuri fiscale şi sociale. 
Calitatea muncii şi condiŃiile de încadrare 
în muncă trebuie să fie abordate prin 
combaterea remuneraŃiilor mici şi prin 
asigurarea unei securităŃi sociale care să 
prevină sărăcia şi pentru lucrătorii cu 
contracte precare sau atipice şi lucrătorii 
care desfăşoară o activitate independentă. 
Statele membre ar trebui să aprobe un 
obiectiv european privind salariile minime 
(stabilite prin legi, convenŃii colective de 
muncă la nivel naŃional, regional sau 
sectorial), care să prevadă o remuneraŃie 
egală cu cel puŃin 60% din venitul mediu 
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respectiv (naŃional, sectorial etc.) şi, în 
plus, să stabilească un calendar privind 
data realizării acestui obiectiv de către 
toate statele membre. Serviciile de ocupare 
a forŃei de muncă trebuie să fie consolidate 
în mod eficient şi accesibile tuturor, 
inclusiv tinerilor şi îndeosebi persoanelor 
ameninŃate de şomaj, elaborându-se 
măsuri adecvate în contextul unor politici 
active şi incluzive privind piaŃa muncii, iar 
persoanele care se situează cel mai departe 
de piaŃa muncii ar trebui să fie vizate de 
servicii personalizate.  

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/58 

Amendamentul 58 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

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 calificaŃi, 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 forŃei de muncă prin 
politici de promovare a îmbătrânirii 
active, a egalităŃii de şanse şi de 
remuneraŃie între femei şi bărbaŃi şi a 
integrării tinerilor, persoanelor du 
dizabilităŃi, migranŃilor legali şi a altor 
grupuri vulnerabile pe piaŃa forŃei de 
muncă. Politicile privind echilibrul dintre 
viaŃa 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 forŃei de muncă, în 
special pentru tineri, lucrători în vârstă şi 
femei, în principal pentru păstrarea 
femeilor cu o calificare foarte înaltă în 
domeniile ştiinŃific şi tehnic. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaŃă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităŃi independente şi 

Pentru a promova dezvoltarea durabilă din 
punct de vedere al mediului şi social şi 
pentru a creşte nivelurile de participare, în 
special pentru lucrătorii slab calificaŃi, 
statele membre ar trebui să adapteze 
sistemul fiscal şi sistemul de beneficii, 
precum şi să sporească capacitatea 
serviciilor publice de a furniza sprijinul 
necesar. Statele membre ar trebui să 
crească nivelul de participare a forŃei de 
muncă prin politici de promovare a 
noŃiunii de MUNCĂ DE CALITATE, a 
egalităŃii de şanse şi de remuneraŃie între 
femei şi bărbaŃi pentru aceeaşi muncă sau 
pentru munci cu aceeaşi valoare, precum 
şi a integrării tinerilor, persoanelor cu 
handicap, a migranŃilor şi a altor grupuri 
vulnerabile pe piaŃa forŃei de muncă. În 
acest sens, este necesară o GaranŃie 
europeană pentru tineret, care să asigure 
dreptul fiecărei persoane tinere din UE la 
un loc de muncă adecvat şi bine plătit în 
acord cu calificările şi competenŃele sale, 
o ucenicie, o formare profesională 
suplimentară sau o combinaŃie între 
muncă şi formare profesională, imediat 
după intrarea în şomaj. Politicile privind 
echilibrul dintre viaŃa profesională şi cea 
privată ar trebui, prin furnizarea de servicii 
de îngrijire accesibile şi prin inovarea în 
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crearea de locuri de muncă, inclusiv de 
locuri de muncă ecologice, precum şi 
serviciile de asistenŃă pentru persoanele 
aflate în întreŃinere, şi să promoveze 
inovarea socială. 

domeniul organizării muncii, să fie 
orientate către reducerea programului de 
lucru fără o reducere a remuneraŃiei, 
crescând astfel rata ocupării forŃei de 
muncă, în special pentru tineri, lucrători în 
vârstă şi femei, în principal pentru 
păstrarea femeilor cu o calificare foarte 
înaltă în domeniile ştiinŃific şi tehnic. În 
plus, politicile privind echilibrarea vieŃii 
profesionale cu cea privată ar trebui să 
consolideze securitatea tranziŃiei pe baza 
unei bune protecŃii a locului de muncă 
prin consolidarea drepturilor sociale şi a 
protecŃiei sociale pentru a preveni riscul 
pierderii venitului şi pentru a asigura 
menŃinerea şi dobândirea drepturilor de 
pensie şi a asigurării medicale etc. în 
perioadele de tranziŃie de la un loc de 
muncă la altul, precum şi în perioadele de 
concediu (de exemplu, pentru îngrijirea 
persoanelor dependente, pentru 
continuarea formării profesionale şi a 
educaŃiei, concedii speciale etc.). Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
promoveze reconcilierea vieŃii 
profesionale cu cea privată printr-o 
reducere clară a numărului mediu al 
orelor de lucru pe săptămână fără 
reducerea salariului, precum şi a 
numărului maxim de ore de lucru pe 
săptămână şi printr-o limitare strictă a 
numărului de ore lucrate peste program. 
Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
îndepărteze barierele din calea pătrunderii 
pe piaŃă a noilor lucrători, să sprijine 
desfăşurarea de activităŃi independente şi 
crearea de locuri de muncă, inclusiv în 
domeniul locurilor de muncă ecologice, şi 
în special în cel al serviciilor sociale de 
înaltă calitate, şi să promoveze inovarea 
socială. Ar trebui facilitat accesul pe piaŃa 
muncii pentru tineri şi noii lucrători prin 
limitarea duratei activităŃii profesionale. 

Or. en 
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Amendamentul 59 
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în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

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 
oportunităŃilor de angajare, prin utilizarea 
deplină a Fondului Social European. 
Eforturile ar trebui să se concentreze de 
asemenea pe garantarea egalităŃii de şanse  
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 
asistenŃă 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 piaŃa 
forŃei de muncă, ar trebui să se 
îmbunătăŃească sistemele de protecŃie 
socială şi politicile de învăŃare de-a lungul 
vieŃii şi de incluziune activă, cu scopul de a 
crea oportunităŃi în diferite etape ale vieŃii 
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 asistenŃă medicală – lucruri 

Statele membre ar trebui să-şi intensifice 
eforturile pentru eliminarea sărăciei, 
inclusiv pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor 
lucrătorilor sărăci. Eforturile ar trebui să 
fie concentrate pe promovarea unei 
participări depline, după dorinŃe, în 
politică, în societate, în viaŃa artistică şi în 
economie şi pe extinderea oportunităŃilor 
de angajare, prin utilizarea deplină a 
Fondului Social European. Eforturile ar 
trebui să se concentreze de asemenea pe 
menŃinerea şi asigurarea egalităŃii de 
şanse şi 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 asistenŃă medicală, 
îndeosebi în ceea ce priveşte bunăstarea 
socială, ocuparea forŃei de muncă, 
sănătate şi servicii de proximitate. Statele 
membre ar trebui să pună în aplicare 
măsuri eficiente şi active de combatere a 
discriminării. În egală măsură, pentru a 
combate excluziunea socială, a oferi 
oamenilor instrumente adecvate şi a 
promova participarea la piaŃa forŃei de 
muncă, ar trebui să se îmbunătăŃească 
sistemele de protecŃie socială şi politicile 
de învăŃare de-a lungul vieŃii şi de 
incluziune activă, cu scopul de a crea 
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care conduc la coeziunea socială – 
conservând, în acelaşi timp, viabilitatea 
financiară. Sistemele de beneficii ar trebui 
să se concentreze pe garantarea securităŃii 
venitului în perioade de tranziŃie 
profesională şi pe reducerea sărăciei, în 
special pentru grupurile cel mai expuse 
riscului excluziunii sociale, cum ar fi 
familiile cu un singur părinte, 
minorităŃile, persoanele cu dizabilităŃi, 
copiii şi tinerii, persoanele în vârstă, 
migranŃii 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. 

oportunităŃi în diferite etape ale vieŃii 
oamenilor şi de a-i proteja pe aceştia de 
riscul excluziunii. Sistemele de securitate 
socială şi de pensii trebuie să fie 
modernizate pentru a garanta că pot fi 
utilizate pe deplin pentru a asigura venituri 
peste pragul de sărăcie şi accesul la 
serviciile de asistenŃă medicală – lucruri 
care conduc la coeziunea socială. Sistemele 
de beneficii ar trebui să se concentreze pe 
garantarea securităŃii venitului în perioade 
de tranziŃie profesională şi pe reducerea 
sărăciei, în special pentru grupurile cel mai 
expuse riscului excluziunii sociale, cum ar 
fi minorităŃile, persoanele cu dizabilităŃi, 
copiii şi tinerii, persoanele în vârstă, 
migranŃii şi persoanele fără adăpost. 
Statele membre ar trebui să convină un 
acord la nivelul UE pentru eliminarea 
vagabondajului până în 2015 şi să adopte 
măsuri integrate pentru asigurarea 
accesului la locuinŃe decente şi rezonabile 
ca preŃ, care să dispună de suficientă 
alimentare energetică. Consiliul ar trebui 
să convină asupra unui obiectiv UE 
privind un sistem de salariu minim şi 
sisteme de asigurarea a unor venituri 
alternative, bazate pe contribuŃii, prin 
care veniturile asigurate să fie de 
minimum 60% din venitul naŃional mediu 
echivalat, precum şi asupra unui calendar 
strict. În vederea eliminării sărăciei 
juvenile în UE, statele membre ar trebui 
să-şi stabilească drept obiectiv o reducere 
cu 50% până în 2012, înŃelegându-se prin 
aceasta că o astfel de reducere nu se 
măsoară doar prin indicatori economici şi 
ar trebui să ia măsurile necesare pentru 
atingerea acestui obiectiv. Faptul că un 
copil, mai ales pentru familiile 
monoparentale, constituie un factor de 
risc de sărăcie este incompatibil cu 
obiectivele UE. PărinŃii în cauză ar trebui 
protejaŃi de un astfel de risc, asigurându-
li-se servicii de îngrijire a copilului, 
sprijin social, sprijin personalizat din 
partea agenŃiilor de plasare a forŃei de 
muncă. Statele membre ar trebui, de 
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asemenea, să promoveze în mod activ 
economia socială şi inovările sociale 
menite să soluŃioneze diferitele riscuri 
sociale ce intervin în viaŃa normală, 
îndeosebi în cazul celor mai vulnerabili. 

Or. en 

 
 


