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Amendamentul 15
Astrid Lulling

Propunere de decizie
CONSIDERENTUL 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Analiza Programelor naționale de 
reformă ale statelor membre, incluse în 
Raportul anual de progres al Comisiei și în 
proiectul de Raport comun privind 
ocuparea forței de muncă, demonstrează că 
statele membre ar trebui să continue să 
realizeze toate eforturile pentru a aborda 
următoarele domenii prioritare:

(2) Analiza Programelor naționale de 
reformă ale statelor membre, incluse în 
Raportul anual de progres al Comisiei și în 
proiectul de Raport comun privind 
ocuparea forței de muncă, demonstrează că 
statele membre ar trebui să continue să 
realizeze toate eforturile în  vederea 
creșterii ratei ocupării forței de muncă, în 
special a femeilor și a lucrătorilor  în 
vârstă, în următoarele domenii prioritare: 

- atragerea și menținerea pe piața muncii a 
unui număr sporit de persoane, creșterea 
ofertei de forță de muncă și modernizarea 
sistemelor de protecție socială,

- atragerea și menținerea pe piața muncii a 
unui număr sporit de persoane, în locuri de 
muncă de calitate, creșterea ofertei de 
forță de muncă și modernizarea sistemelor 
de protecție socială,

- îmbunătățirea adaptabilității forței de 
muncă și întreprinderilor și

- îmbunătățirea adaptabilității forței de 
muncă și întreprinderilor la provocările 
create de globalizare și

- creșterea investiției în capitalul uman prin 
îmbunătățirea educației și a competențelor.

- creșterea investiției în capitalul uman prin 
îmbunătățirea educației și a competențelor.

Or. fr

Amendamentul 16
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Articolul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2a
Cu ocazia punerii în practică a 
orientărilor, statele membre trebuie să 
consolideze interacțiunea dintre orientări 
și metoda deschisă de cooperare în 
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domeniul protecției sociale și al inserției;

Or. fr

Amendamentul 17
Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Anexă – primul paragraf – liniuța 1

Text propus de Comisie Amendament

- ocuparea integrală a forței de muncă:
acest obiectiv, precum și reducerea 
șomajului și inactivității, prin creșterea 
cererii și a ofertei de forță de muncă prin 
intermediul unei abordări integrate bazate 
pe flexibilitate și securitate, sunt esențiale 
în vederea menținerii creșterii economice și
întăririi coeziunii sociale. În acest sens este 
necesar ca politicile să examineze simultan 
flexibilitatea piețelor muncii, organizarea
activității și relațiile de muncă, precum și 
siguranța locului de muncă și securitatea 
socială;

- ocuparea integrală a forței de muncă:
acest obiectiv, precum și reducerea 
șomajului și inactivității, prin creșterea 
cererii și a ofertei de forță de muncă prin 
intermediul unei situații de ocupare 
integrală a forței de muncă în care să se 
asigure  drepturi și salarii decente pentru 
lucrători, sunt esențiale în vederea 
menținerii creșterii economice, întăririi 
coeziunii sociale și accelerării progresului 
social. În acest sens este necesar ca 
politicile să examineze simultan 
ameliorarea organizării activității și a 
relațiilor de muncă, precum și siguranța 
locului de muncă și securitatea socială;

Or. pt

Amendamentul 18
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă – primul paragraf – liniuța 2

Text propus de Comisie Amendament

- îmbunătățirea calității și productivității 
muncii: eforturile care vizează creșterea 
ratei ocupării forței de muncă se conjugă 
cu îmbunătățirea atractivității locurilor de 
muncă, a calității muncii și a creșterii 
productivității forței de muncă și cu 

- îmbunătățirea calității și productivității 
muncii: eforturile care vizează creșterea 
ratei ocupării forței de muncă se conjugă 
cu îmbunătățirea atractivității locurilor de 
muncă, a calității muncii și a creșterii 
productivității forței de muncă și cu 
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reducerea segmentării și a proporției de 
lucrători săraci. Sinergiile între calitatea 
muncii, productivitate și ocuparea forței de 
muncă ar trebui exploatate pe deplin;

reducerea segmentării și creșterea 
ofertelor de muncă voluntară cu normă 
redusă. Sinergiile între calitatea muncii, 
productivitate și ocuparea forței de muncă 
ar trebui exploatate pe deplin;

Or. fr

Amendamentul 19
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Anexă – primul paragraf – liniuța 2

Text propus de Comisie Amendament

- îmbunătățirea calității și productivității 
muncii: eforturile care vizează creșterea 
ratei ocupării forței de muncă se conjugă 
cu îmbunătățirea atractivității locurilor de 
muncă, a calității muncii și a creșterii 
productivității forței de muncă și cu 
reducerea segmentării și a proporției de 
lucrători săraci. Sinergiile între calitatea 
muncii, productivitate și ocuparea forței de 
muncă ar trebui exploatate pe deplin;

- îmbunătățirea calității și productivității 
muncii: eforturile care vizează creșterea 
ratei ocupării forței de muncă se conjugă 
cu îmbunătățirea atractivității locurilor de 
muncă, a calității muncii și a creșterii 
productivității forței de muncă și cu 
reducerea segmentării, a inegalității între 
bărbați și femei și a proporției de lucrători 
săraci. Sinergiile între calitatea muncii, 
productivitate și ocuparea forței de muncă 
ar trebui exploatate pe deplin;

Or. es

Amendamentul 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Anexă – primul paragraf – liniuța 3

Text propus de Comisie Amendament

- întărirea coeziunii sociale și teritoriale:
este necesară consolidarea integrării 
sociale, combaterea sărăciei - în special în 
rândul copiilor, prevenirea excluderii de pe 
piața muncii, susținerea integrării 
profesionale a persoanelor defavorizate, 

- întărirea coeziunii sociale și teritoriale:
este necesară consolidarea integrării 
sociale, combaterea sărăciei - în special în 
rândul familiilor monoparentale și  a 
familiilor numeroase fără venituri -, 
prevenirea excluderii de pe piața muncii, 
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precum și reducerea diferențelor regionale 
în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă, șomajul și productivitatea muncii, 
în special în regiunile rămase în urmă. Este 
necesară consolidarea interacțiunii, cu 
metoda deschisă de coordonare în 
domeniile protecției sociale și incluziunii 
sociale.

susținerea integrării profesionale a 
persoanelor defavorizate, precum și 
reducerea diferențelor regionale în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă, șomajul 
și productivitatea muncii, în special în 
regiunile rămase în urmă. Este necesară 
consolidarea interacțiunii, cu metoda 
deschisă de coordonare în domeniile 
protecției sociale și incluziunii sociale.

Or. el

Amendamentul 21
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă – primul paragraf – liniuța 3

Text propus de Comisie Amendament

- întărirea coeziunii sociale și teritoriale:
este necesară consolidarea integrării 
sociale, combaterea sărăciei - în special în 
rândul copiilor, prevenirea excluderii de pe 
piața muncii, susținerea integrării 
profesionale a persoanelor defavorizate, 
precum și reducerea diferențelor regionale 
în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă, șomajul și productivitatea muncii, 
în special în regiunile rămase în urmă. Este 
necesară consolidarea interacțiunii, cu 
metoda deschisă de coordonare în 
domeniile protecției sociale și incluziunii 
sociale.

- întărirea coeziunii sociale și teritoriale:
este necesară consolidarea integrării 
sociale, combaterea sărăciei - în special în 
rândul copiilor și al familiilor 
monoparentale, prevenirea excluderii de 
pe piața muncii, susținerea integrării 
profesionale a persoanelor defavorizate, 
precum și reducerea diferențelor regionale 
în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă, șomajul și productivitatea muncii, 
în special în regiunile rămase în urmă. Este 
necesară consolidarea interacțiunii, cu 
metoda deschisă de coordonare în 
domeniile protecției sociale și incluziunii 
sociale.

Or. fr
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Amendamentul 22
Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Anexă – primul paragraf – liniuța 3

Text propus de Comisie Amendament

- întărirea coeziunii sociale și teritoriale:
este necesară consolidarea integrării 
sociale, combaterea sărăciei - în special în 
rândul copiilor, prevenirea excluderii de pe 
piața muncii, susținerea integrării 
profesionale a persoanelor defavorizate, 
precum și reducerea diferențelor regionale 
în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă, șomajul și productivitatea muncii, 
în special în regiunile rămase în urmă. Este 
necesară consolidarea interacțiunii, cu 
metoda deschisă de coordonare în 
domeniile protecției sociale și incluziunii 
sociale.

- întărirea coeziunii sociale și teritoriale:
este necesară consolidarea integrării 
sociale, combaterea sărăciei - în special în 
rândul femeilor și al copiilor -, prevenirea 
excluderii de pe piața muncii, susținerea 
integrării profesionale a persoanelor 
defavorizate, precum și reducerea 
diferențelor regionale în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, șomajul și 
productivitatea muncii, în special în 
regiunile rămase în urmă. Este necesară 
consolidarea interacțiunii, cu metoda 
deschisă de coordonare în domeniile 
protecției sociale și incluziunii sociale.

Or. pt

Amendamentul 23
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Anexă – primul paragraf – liniuța 3

Text propus de Comisie Amendament

- întărirea coeziunii sociale și teritoriale:
este necesară consolidarea integrării 
sociale, combaterea sărăciei - în special în 
rândul copiilor, prevenirea excluderii de pe 
piața muncii, susținerea integrării 
profesionale a persoanelor defavorizate, 
precum și reducerea diferențelor regionale 
în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă, șomajul și productivitatea muncii,
în special în regiunile rămase în urmă. Este 
necesară consolidarea interacțiunii, cu 
metoda deschisă de coordonare în 
domeniile protecției sociale și incluziunii 

- întărirea coeziunii sociale și teritoriale:
este necesară consolidarea integrării 
sociale, combaterea sărăciei - în special în 
rândul copiilor -, prevenirea excluderii de 
pe piața muncii, susținerea integrării 
profesionale a femeilor și a persoanelor 
defavorizate, precum și reducerea 
diferențelor regionale în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, șomajul și 
productivitatea muncii, în special în 
regiunile rămase în urmă. Este necesară 
consolidarea interacțiunii, cu metoda 
deschisă de coordonare în domeniile 
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sociale. protecției sociale și incluziunii sociale.

Or. es

Amendamentul 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Anexă – al doilea paragraf

Text propus de Comisie Amendament

Egalitatea șanselor și combaterea 
discriminării sunt esențiale pentru 
realizarea de progrese. Trebuie asigurată 
abordarea integrată a egalității între femei 
și bărbați și promovarea egalității între 
sexe în toate acțiunile întreprinse. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită reducerii semnificative a 
tuturor decalajelor între sexe pe piața 
muncii în conformitate cu Pactul european 
pentru egalitatea între femei și bărbați. 
Acesta va sprijini statele membre în 
problema abordării provocării 
demografice. În cadrul unei noi abordări 
intergeneraționale, trebuie acordată o 
atenție specială situației tinerilor, prin 
punerea în aplicare a Pactului european 
pentru tineret și promovării accesului la 
locuri de muncă pe parcursul întregii vieți 
active. De asemenea, este necesar să se 
acorde o atenție deosebită reducerii 
considerabile a diferențelor în privința 
ocupării forței de muncă între persoanele 
defavorizate și celelalte, inclusiv 
persoanele cu handicap, precum și între 
resortisanții țărilor terțe și cetățenii Uniunii 
Europene, în conformitate cu eventuale 
obiective naționale.

Egalitatea șanselor și combaterea 
discriminării sunt esențiale pentru 
realizarea de progrese. Trebuie asigurată 
abordarea integrată a egalității între femei 
și bărbați și promovarea egalității între 
sexe în toate acțiunile întreprinse. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită reducerii semnificative a 
tuturor decalajelor între sexe pe piața 
muncii în conformitate cu Pactul european 
pentru egalitatea între femei și bărbați, 
ceea ce presupune o aplicare strictă a 
directivelor europene în materie de 
tratament egal și de eliminare a 
inegalităților. Acesta va sprijini statele 
membre în problema abordării provocării 
demografice. În cadrul unei noi abordări 
intergeneraționale, trebuie acordată o 
atenție specială situației tinerilor, prin 
punerea în aplicare a Pactului european 
pentru tineret și promovării accesului la 
locuri de muncă pe parcursul întregii vieți 
active. De asemenea, este necesar să se 
acorde o atenție deosebită reducerii 
considerabile a diferențelor în privința 
ocupării forței de muncă între persoanele 
defavorizate și celelalte, inclusiv femeile și 
persoanele cu handicap, precum și între 
resortisanții țărilor terțe și cetățenii Uniunii 
Europene, în conformitate cu eventuale 
obiective naționale.

Or. el
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Amendamentul 25
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă – al doilea paragraf

Text propus de Comisie Amendament

Egalitatea șanselor și combaterea 
discriminării sunt esențiale pentru 
realizarea de progrese. Trebuie asigurată 
abordarea integrată a egalității între femei 
și bărbați și promovarea egalității între 
sexe în toate acțiunile întreprinse. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită reducerii semnificative a 
tuturor decalajelor între sexe pe piața 
muncii în conformitate cu Pactul european 
pentru egalitatea între femei și bărbați. 
Acesta va sprijini statele membre în 
problema abordării provocării 
demografice. În cadrul unei noi abordări 
intergeneraționale, trebuie acordată o 
atenție specială situației tinerilor, prin 
punerea în aplicare a Pactului european 
pentru tineret și promovării accesului la 
locuri de muncă pe parcursul întregii vieți 
active. De asemenea, este necesar să se 
acorde o atenție deosebită reducerii 
considerabile a diferențelor în privința 
ocupării forței de muncă între persoanele 
defavorizate și celelalte, inclusiv 
persoanele cu handicap, precum și între 
resortisanții țărilor terțe și cetățenii Uniunii 
Europene, în conformitate cu eventuale 
obiective naționale.

Egalitatea șanselor și combaterea 
discriminării sunt esențiale pentru 
realizarea de progrese. Trebuie asigurată 
abordarea integrată a egalității între femei 
și bărbați și promovarea egalității între 
sexe în toate acțiunile întreprinse. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită reducerii semnificative a 
tuturor decalajelor între sexe pe piața 
muncii în conformitate cu Pactul european 
pentru egalitatea între femei și bărbați, în 
special printr-o aplicare corectă și 
concretă a directivelor europene în 
materie de tratament egal. Acesta va 
sprijini statele membre în problema 
abordării provocării demografice. În cadrul 
unei noi abordări intergeneraționale, 
trebuie acordată o atenție specială situației 
tinerilor, prin punerea în aplicare a Pactului 
european pentru tineret și promovării 
accesului la locuri de muncă pe parcursul 
întregii vieți active. De asemenea, este 
necesar să se acorde o atenție deosebită 
reducerii considerabile a diferențelor în 
privința ocupării forței de muncă între 
persoanele defavorizate și celelalte, 
inclusiv persoanele cu handicap, precum și 
între resortisanții țărilor terțe și cetățenii 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
eventuale obiective naționale.

Or. fr
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Amendamentul 26
Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Anexă - Orientarea 17 - titlu

Text propus de Comisie Amendament

Orientarea 17. Punerea în aplicare a 
politicilor de ocupare a forței de muncă, 
urmărind ocuparea integrală a forței de 
muncă, îmbunătățirea calității și 
productivității muncii și întărirea coeziunii 
sociale și teritoriale

Orientarea 17. Punerea în aplicare a 
politicilor de ocupare a forței de muncă 
urmărind ocuparea integrală a forței de 
muncă, îmbunătățirea calității și securității 
muncii, întărirea coeziunii sociale și 
teritoriale, precum și promovarea unui 
demers global integrând problemele 
privind șomajul și condițiile de muncă ale 
femeilor, participarea limitată a femeilor 
la piața muncii și repartiția inegală a 
sarcinilor și a activităților domestice 
neremunerate.

Or. pt

Amendamentul 27
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă – al șaselea paragraf – liniuța 1

Text propus de Comisie Amendament

- atragerea și menținerea pe piața muncii a 
unui număr sporit de persoane, creșterea 
ofertei de forță de muncă și modernizarea 
sistemelor de protecție socială,

- atragerea și menținerea pe piața muncii a 
unui număr sporit de persoane, creșterea 
ofertei de locuri de muncă cu normă 
întreagă și cu normă redusă și 
modernizarea sistemelor de protecție 
socială,

Or. fr
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Amendamentul 28
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Anexă – al șaselea paragraf – liniuța 1

Text propus de Comisie Amendament

- atragerea și menținerea pe piața muncii a 
unui număr sporit de persoane, creșterea 
ofertei de forță de muncă și modernizarea 
sistemelor de protecție socială,

- atragerea și menținerea pe piața muncii a 
unui număr sporit de persoane, creșterea 
ofertei de forță de muncă, reducerea 
inegalităților dintre bărbați și femei și 
modernizarea sistemelor de protecție 
socială,

Or. es

Amendamentul 29
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă – al șaselea paragraf – liniuța 2

Text propus de Comisie Amendament

- îmbunătățirea adaptabilității forței de 
muncă și întreprinderilor și

- îmbunătățirea adaptabilității forței de 
muncă și întreprinderilor la noile provocări 
și

Or. fr

Amendamentul 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Anexă - secțiunea 1 - titlu

Text propus de Comisie Amendament

1. Atragerea și menținerea pe piața muncii 
a unui număr sporit de persoane, creșterea 
ofertei de forță de muncă și modernizarea 
sistemelor de protecție socială

1. Atragerea și menținerea pe piața muncii 
a unui număr sporit de persoane, creșterea 
ofertei de forță de muncă, reducerea 
inegalităților dintre bărbați și femei și 
modernizarea sistemelor de protecție 
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socială

Or. es

Amendamentul 31
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă - secțiunea 1 - titlu

Text propus de Comisie Amendament

1. Atragerea și menținerea pe piața muncii 
a unui număr sporit de persoane, creșterea 
ofertei de forță de muncă și modernizarea 
sistemelor de protecție socială

1. Atragerea și menținerea pe piața muncii 
a unui număr sporit de persoane, de 
preferință în locuri de muncă pe durată 
nedeterminată, creșterea ofertei de forță de 
muncă și modernizarea sistemelor de 
protecție socială

Or. fr

Amendamentul 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 1 – primul paragraf

Text propus de Comisie Amendament

Creșterea gradului de ocupare a forței de 
muncă este cel mai bun mijloc pentru a 
genera creștere economică și a promova 
economiile care favorizează inserția 
socială, asigurându-se în același timp 
menținerea unei protecții pentru persoanele 
care nu sunt apte de muncă. Ținându-se 
seama de estimările privind diminuarea 
populației active, este necesară favorizarea 
unei abordări a muncii bazate pe ciclul de 
viață și modernizarea sistemelor de 
protecție socială pentru a asigura 
compatibilitatea viabilitatea financiară și 
capacitatea acestora de adaptare la evoluția 
necesităților societății. Este necesar să se 

Creșterea gradului de ocupare a forței de 
muncă este cel mai bun mijloc pentru a 
genera creștere economică și a promova 
economiile care favorizează inserția 
socială, asigurându-se în același timp 
menținerea unei protecții pentru persoanele 
care nu sunt apte de muncă. Ținându-se 
seama de estimările privind diminuarea 
populației active, este necesară favorizarea 
unei abordări a muncii bazate pe ciclul de 
viață și modernizarea sistemelor de 
protecție socială pentru a asigura 
compatibilitatea viabilitatea financiară și 
capacitatea acestora de adaptare la evoluția 
necesităților societății. Este necesar să se 
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acorde o atenție deosebită măsurilor care 
trebuie adoptate pentru reducerea 
diferențelor existente între bărbați și femei 
în domeniul ocupării forței de muncă și 
pentru combaterea ratei scăzute de ocupare 
a forței de muncă printre lucrătorii mai în 
vârstă și tineri, în cadrul noii abordări 
intergeneraționale, precum și pentru 
promovarea integrării active a persoanelor 
cel mai îndepărtate de pe piața muncii. Este 
necesară, de asemenea, o acțiune intensă 
pentru a îmbunătăți situația tinerilor pe 
piața muncii și pentru a reduce considerabil 
șomajul în rândul tinerilor, care are în 
medie o rată două ori mai mare decât rata 
globală a șomajului.

acorde o atenție deosebită măsurilor care 
trebuie adoptate pentru reducerea 
diferențelor existente între bărbați și femei 
în domeniul ocupării forței de muncă și 
pentru combaterea ratei scăzute de ocupare 
a forței de muncă printre lucrătorii mai în 
vârstă și tineri, în cadrul noii abordări 
intergeneraționale, precum și pentru 
promovarea integrării active a persoanelor 
cel mai îndepărtate de pe piața muncii, în 
special a persoanelor victime ale unor 
discriminări multiple, pe care condițiile 
geografice dificile ale regiunilor insulare 
și muntoase inaccesibile le accentuează 
într-o și mai mare măsură. Este necesară, 
de asemenea, o acțiune intensă pentru a 
îmbunătăți situația tinerilor pe piața muncii 
și pentru a reduce considerabil șomajul în 
rândul tinerilor, care are în medie o rată 
două ori mai mare decât rata globală a 
șomajului.

Or. el

Amendamentul 33
Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 18 – liniuța 2

Text propus de Comisie Amendament

- inițierea unor acțiuni hotărâte cu scopul 
de a crește participarea profesională a 
femeilor și de a reduce diferențele între 
bărbați și femei în domeniul ocupării forței 
de muncă, al șomajului și al salarizării,

- inițierea unor acțiuni hotărâte cu scopul 
de a crește participarea profesională a 
femeilor și de a reduce diferențele între 
bărbați și femei în domeniul ocupării forței 
de muncă, al șomajului, al salarizării, al 
promovării și al pregătirii profesionale,

Or. pt
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Amendamentul 34
Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 18 – liniuța 3

Text propus de Comisie Amendament

- realizarea unei mai bune armonizări între 
viața profesională și cea privată și 
propunerea unor structuri accesibile și 
abordabile de îngrijire a copiilor și a altor 
persoane aflate în întreținere,

realizarea unei mai bune armonizări între 
viața profesională și cea privată, în special 
prin sprijinirea familiilor monoparentale 
prin intermediul promovării repartiției 
echitabile a responsabilităților familiale, a 
investițiilor în serviciile publice și a 
utilizării acestora și prin posibilitatea 
oferită părinților (atât femeilor, cât și 
bărbaților) de a recurge la un regim de 
lucru cu normă redusă, fără nicio 
discriminare față de persoanele care 
lucrează în regim normal de lucru, și 
propunerea unor structuri de calitate 
accesibile și abordabile de îngrijire a 90% 
dintre copiii aflați la vârsta de școlarizare 
obligatorie în toate statele membre până 
în 2010 și a altor persoane aflate în 
întreținere,

Or. pt

Amendamentul 35
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 1 – al patrulea paragraf

Text propus de Comisie Amendament

Politicile privind integrarea activă pot 
crește oferta de forță de muncă și pot 
consolida coeziunea societății și reprezintă 
un mijloc puternic de promovare a 
integrării sociale și pe piața muncii a celor 
mai dezavantajate persoane. Fiecărei 
persoane care își pierde locul de muncă 
trebuie să i se ofere posibilitatea unui nou 
început într-o perioadă rezonabilă de timp. 

Politicile privind integrarea activă pot 
crește oferta de forță de muncă și pot 
consolida coeziunea societății și reprezintă 
un mijloc puternic de promovare a 
integrării sociale și pe piața muncii a celor 
mai dezavantajate persoane. Fiecărei 
persoane care își pierde locul de muncă 
trebuie să i se ofere posibilitatea unui nou 
început într-o perioadă rezonabilă de timp. 
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În cazul tinerilor, această perioadă ar trebui 
să fie scurtă (de exemplu cel mult 4 luni 
până în 2010), iar în cazul persoanelor 
adulte - de cel mult 12 luni. Trebuie 
aplicate politici care urmăresc măsuri 
proactive pe piața muncii în favoarea 
șomerilor pe perioadă îndelungată, avându-
se în vedere obiectivul de referință privind 
atingerea unei rate de participare de 25% în 
2010. Astfel de măsuri pot lua forma 
formării profesionale, reorientării, stagii de 
practică profesională, un loc de muncă sau 
orice altă măsură privind capacitatea de 
muncă, iar, dacă este cazul, în combinație 
cu o asistență continuă pentru căutarea 
unui loc de muncă. Pentru intensificarea 
activității și combaterea excluderii sociale, 
este esențial să se faciliteze accesul la 
ocuparea unui loc de muncă pentru cei care 
caută acest lucru, să se prevină șomajul și 
să se vegheze ca lucrătorii care-și pierd 
locul de muncă să păstreze o strânsă 
legătură cu piața muncii și capacitatea de 
muncă. Acest lucru este în conformitate cu 
principiul „flexicurității”. Atingerea 
acestor obiective necesită eliminarea 
obstacolelor de pe piața muncii oferind un 
sprijin în căutarea eficace a unui loc de 
muncă, facilitarea accesului la pregătire și 
la alte măsuri proactive pe piața muncii, 
garantând accesul la un cost rezonabil la 
serviciile de bază și asigurând tuturor 
niveluri adecvate de venituri minime. 
Această abordare ar trebui, în același timp, 
să asigure că munca este atrăgătoare din 
punct de vedere financiar pentru toți 
lucrătorii și să elimine capcanele 
șomajului, sărăciei și inactivității. Este 
necesar, în special, să se urmărească 
integrarea pe piața muncii a persoanelor 
defavorizate, inclusiv a lucrătorilor cu o 
calificare redusă, mai ales prin dezvoltarea 
serviciilor sociale și a economiei sociale, 
precum și a noilor surse de locuri de muncă 
pentru a răspunde necesităților colective. 
Este deosebit de importantă combaterea 
discriminării și favorizarea accesului la 
muncă a persoanelor cu handicap și 

În cazul tinerilor, această perioadă ar trebui 
să fie scurtă (de exemplu cel mult 4 luni 
până în 2010), iar în cazul persoanelor 
adulte - de cel mult 12 luni. Trebuie 
aplicate politici care urmăresc măsuri 
proactive pe piața muncii în favoarea 
șomerilor pe perioadă îndelungată, avându-
se în vedere obiectivul de referință privind 
atingerea unei rate de participare de 25% în 
2010. Astfel de măsuri pot lua forma 
formării profesionale, reorientării, stagii de 
practică profesională, un loc de muncă sau 
orice altă măsură privind capacitatea de 
muncă, iar, dacă este cazul, în combinație 
cu o asistență continuă pentru căutarea 
unui loc de muncă. Pentru intensificarea 
activității și combaterea excluderii sociale, 
este esențial să se faciliteze accesul la 
ocuparea unui loc de muncă pentru cei care 
caută acest lucru, să se prevină șomajul și 
să se vegheze ca lucrătorii care-și pierd 
locul de muncă să păstreze o strânsă 
legătură cu piața muncii și capacitatea de 
muncă. Acest lucru este în conformitate cu 
principiul „flexicurității”. Atingerea 
acestor obiective necesită eliminarea 
obstacolelor de pe piața muncii oferind un 
sprijin în căutarea eficace a unui loc de 
muncă, facilitarea accesului la pregătire și 
la alte măsuri proactive pe piața muncii, 
garantând accesul la un cost rezonabil la 
serviciile de bază și asigurând tuturor 
niveluri adecvate de venituri minime. 
Această abordare ar trebui, în același timp, 
să asigure că munca este atrăgătoare din 
punct de vedere financiar pentru toți 
lucrătorii și că principiul „la muncă egală, 
salariu egal” este respectat și să elimine 
capcanele șomajului, sărăciei și 
inactivității. Este necesar, în special, să se 
urmărească integrarea pe piața muncii a 
persoanelor defavorizate, inclusiv a 
lucrătorilor cu o calificare redusă, mai ales 
prin dezvoltarea serviciilor sociale și a 
economiei sociale, precum și a noilor surse 
de locuri de muncă pentru a răspunde 
necesităților colective. Este deosebit de 
importantă combaterea discriminării și 
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integrarea imigranților și a minorităților. favorizarea accesului la muncă al femeilor
și persoanelor cu handicap și integrarea 
imigranților și a minorităților.

Or. es

Amendamentul 36
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 19 – liniuța 3

Text propus de Comisie Amendament

- dezvoltarea noilor surse de locuri de 
muncă în sectorul serviciilor pentru 
persoane și întreprinderi, în special la nivel 
local.

- dezvoltarea noilor surse de locuri de 
muncă în sectorul serviciilor pentru 
persoane și întreprinderi, în special la nivel 
local și regional.

Or. fr

Amendamentul 37
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă - orientarea 19a (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

Orientarea 19a. Asigurarea inserției 
active pe piața muncii ca urmare a unor 
acțiuni pozitive care permit accesul la 
locuri de muncă durabile și calificate.

Or. fr
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Amendamentul 38
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 20 – liniuța 1

Text propus de Comisie Amendament

- modernizarea și consolidarea autorităților 
care răspund de piața muncii, în special 
serviciile pentru ocuparea forței de muncă 
în vederea asigurării unei mai mari 
transparențe a ofertelor de locuri de muncă 
și de formare la nivel național și european,

modernizarea și consolidarea autorităților 
care răspund de piața muncii, în special 
serviciile pentru ocuparea forței de muncă 
în vederea asigurării unei mai mari 
transparențe a ofertelor de locuri de muncă 
și de formare la nivel național și european 
și o informare mai substanțială privind 
tratamentul egal și egalitatea de șanse 
între femei și bărbați,

Or. fr

Amendamentul 39
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă - secțiunea 2 - titlu

Text propus de Comisie Amendament

2. Îmbunătățirea capacității de adaptare a 
lucrătorilor și a întreprinderilor

2. Îmbunătățirea capacității de adaptare a 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă, a lucrătorilor și a conducătorilor 
de întreprinderi

Or. fr

Amendamentul 40
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 21 – liniuța 1

Text propus de Comisie Amendament

- adaptarea legislației referitoare la 
ocuparea forței de muncă, reexaminarea, 

- adaptarea legislației referitoare la muncă
și a dispozițiilor referitoare la timpul de 
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după caz, a diferitelor condiții 
contractuale și a dispozițiilor referitoare la 
timpul de lucru,

lucru,

Or. fr

Amendamentul 41
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 21 – liniuța 2

Text propus de Comisie Amendament

- abordarea problemei muncii nedeclarate, - abordarea problemei muncii nedeclarate 
prin intermediul unor măsuri care să o 
facă neatractivă  pentru salariați și pentru 
întreprinderi,

Or. fr

Amendamentul 42
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 21 – liniuța 3

Text propus de Comisie Amendament

- anticiparea mai exactă și gestionarea într-
o abordare pozitivă a schimbărilor, cum ar 
fi restructurările economice, inclusiv 
schimbările legate de deschiderea piețelor,
pentru a reduce la minim costul social al
acestora și pentru a facilita adaptarea,

- anticiparea mai exactă și gestionarea într-
o abordare pozitivă a schimbărilor, cum ar 
fi restructurările economice ca  efect al 
globalizării, pentru a reduce la minim 
consecințele sociale ale acestora și pentru 
a facilita adaptarea,

Or. fr
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Amendamentul 43
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 21 – liniuța 5

Text propus de Comisie Amendament

- facilitarea tranzițiilor în situația 
profesională, inclusiv formarea, 
activitatea profesională independentă, 
crearea de întreprinderi și mobilitatea 
geografică.

- punerea în aplicare, de către statele 
membre, a propriilor lor planuri de 
acțiune, bazate pe principii comune de 
flexisecuritate adoptate de Consiliu.

Or. fr

Amendamentul 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 3 – al doilea paragraf

Text propus de Comisie Amendament

Economiile bazate pe cunoaștere și servicii 
necesită competențe diferite comparativ cu 
industriile tradiționale, competențe care 
necesită la rândul lor o continuă 
actualizare, în contextul evoluției 
tehnologice și inovării. Lucrătorii care 
intenționează să-și păstreze locul de 
muncă, să progreseze pe plan profesional și 
să fie pregătiți pentru tranziție și pentru 
schimbările pe piața muncii trebuie să 
dobândească noi cunoștințe și să se 
actualizeze periodic. Productivitatea 
întreprinderilor depinde de capacitatea de a 
crea și de a menține o forță de muncă 
capabilă să se adapteze la schimbare. 
Guvernele trebuie să vegheze pentru ca 
gradul de instruire să crească și pentru ca 
tinerii să dobândească competențele 
esențiale necesare, în conformitate cu 
Pactul european pentru tineret. UE ar trebui 
să urmărească o rată medie UE a 
abandonului școlar de maxim 10%; iar 

Economiile bazate pe cunoaștere și servicii 
necesită competențe diferite comparativ cu 
industriile tradiționale, competențe care 
necesită la rândul lor o continuă 
actualizare, în contextul evoluției 
tehnologice și inovării. Lucrătorii care 
intenționează să-și păstreze locul de 
muncă, să progreseze pe plan profesional și 
să fie pregătiți pentru tranziție și pentru 
schimbările pe piața muncii trebuie să 
dobândească noi cunoștințe și să se 
actualizeze periodic. Productivitatea 
întreprinderilor depinde de capacitatea de a 
crea și de a menține o forță de muncă 
capabilă să se adapteze la schimbare. 
Guvernele trebuie să vegheze pentru ca 
gradul de instruire să crească și pentru ca 
tinerii să dobândească competențele 
esențiale necesare, în conformitate cu 
Pactul european pentru tineret. UE ar trebui 
să urmărească o rată medie UE a 
abandonului școlar de maxim 10%; iar 
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până în 2010, cel puțin 85% din persoanele 
cu vârsta de 22 de ani trebuie să fi finalizat 
o școală liceală sau profesională. Politicile 
trebuie să vizeze, de asemenea, creșterea 
nivelului mediu al participării la procesul 
de învățare pe tot parcursul vieții în UE la 
cel puțin 12,5% din populația adultă în 
vârstă de lucru (între 25-64 de ani). Toate 
părțile interesate ar trebui să fie mobilizate 
pentru dezvoltarea și favorizarea unei 
adevărate culturi a instruirii permanente, de 
la cea mai fragedă vârstă. Este important, 
în cazul în care se urmărește creșterea 
substanțială a investițiilor publice și private 
pe cap de locuitor consacrate resurselor 
umane și garantarea calității și eficacității 
acestor investiții, ca responsabilitatea și 
costurile să fie atribuite în mod echitabil și 
transparent tuturor actorilor, iar 
fundamentarea politicilor în domeniul 
educației și formării să fie îmbunătățită. 
Statele membre ar trebui să exploateze mai 
bine posibilitățile oferite de fondurile 
structurale și de Banca Europeană de 
Investiții pentru a investi în domeniul 
educației și formării. În vederea atingerii 
acestor obiective, statele membre trebuie să 
pună în aplicare strategiile coerente și 
cuprinzătoare în domeniul învățării pe tot 
parcursul vieții, la care ele însele s-au 
angajat.

până în 2010, cel puțin 85% din persoanele 
cu vârsta de 22 de ani trebuie să fi finalizat 
o școală liceală sau profesională. Politicile 
trebuie să vizeze, de asemenea, creșterea 
nivelului mediu al participării la procesul 
de învățare pe tot parcursul vieții în UE la 
cel puțin 12,5% din populația adultă în 
vârstă de lucru (între 25-64 de ani), 
punând accentul, în special, pe femei, 
persoanele cu handicap, imigranți, 
minoritățile etnice și șomerii de lungă 
durată. Toate părțile interesate ar trebui să 
fie mobilizate pentru dezvoltarea și 
favorizarea unei adevărate culturi a 
instruirii permanente, de la cea mai fragedă 
vârstă. Este important, în cazul în care se 
urmărește creșterea substanțială a 
investițiilor publice și private pe cap de 
locuitor consacrate resurselor umane și 
garantarea calității și eficacității acestor 
investiții, ca responsabilitatea și costurile 
să fie atribuite în mod echitabil și 
transparent tuturor actorilor, iar 
fundamentarea politicilor în domeniul 
educației și formării să fie îmbunătățită. 
Statele membre ar trebui să exploateze mai 
bine posibilitățile oferite de fondurile 
structurale și de Banca Europeană de 
Investiții pentru a investi în domeniul 
educației și formării. În vederea atingerii 
acestor obiective, statele membre trebuie să 
pună în aplicare strategiile coerente și 
cuprinzătoare în domeniul învățării pe tot 
parcursul vieții, la care ele însele s-au 
angajat.

Or. es
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Amendamentul 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 23 – liniuța 1

Text propus de Comisie Amendament

- punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor incluzive în domeniul educației 
și formării menite să faciliteze semnificativ 
accesul la învățământul profesional inițial, 
la învățământul secundar și la cel superior, 
inclusiv la ucenicie și formarea 
antreprenorială,

- punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor incluzive în domeniul educației 
și formării menite să faciliteze semnificativ 
accesul la învățământul profesional inițial, 
la învățământul secundar și la cel superior, 
inclusiv la ucenicie și formarea 
antreprenorială, astfel încât sectorul public 
și sectorul privat să încurajeze 
participarea femeilor în domeniile în care 
acestea sunt insuficient reprezentate, iar 
cunoștințele și competențele acestora să 
fie valorificate,

Or. el

Amendamentul 46
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 23 – liniuța 1

Text propus de Comisie Amendament

- punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor incluzive în domeniul educației 
și formării menite să faciliteze semnificativ 
accesul la învățământul profesional inițial, 
la învățământul secundar și la cel superior, 
inclusiv la ucenicie și formarea 
antreprenorială,

- punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor incluzive în domeniul educației 
și formării menite să faciliteze semnificativ 
accesul la învățământul profesional inițial, 
la învățământul secundar și la cel superior, 
inclusiv la ucenicie și formarea 
antreprenorială, prin promovarea, în 
special, a diversificării opțiunilor 
profesionale ale tinerelor fete,

Or. fr
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Amendamentul 47
Astrid Lulling

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 23 – liniuța 3

Text propus de Comisie Amendament

- inițierea unor strategii eficiente de 
formare pe tot parcursul vieții oferite 
tuturor, în cadrul școlilor, întreprinderilor, 
autorităților publice și gospodăriilor, în 
conformitate cu acordurile europene, 
inclusiv prin stimulări și mecanisme de 
repartizare a costurilor corespunzătoare, în 
vederea creșterii participării la formarea
continuă și la locul de muncă, pe tot 
parcursul vieții, în special pentru lucrătorii 
cu o calificare redusă și cei în vârstă.

- inițierea unor strategii eficiente de 
formare pe tot parcursul vieții oferite 
tuturor, în cadrul școlilor, întreprinderilor, 
autorităților publice și gospodăriilor, în 
conformitate cu acordurile europene, 
inclusiv prin stimulări și mecanisme de 
repartizare a costurilor corespunzătoare, în 
vederea creșterii participării la formarea 
continuă și la locul de muncă, pe tot 
parcursul vieții, în special pentru lucrătorii 
cu o calificare redusă, lucrătorii în vârstă 
și cei care au părăsit temporar sau 
definitiv piața muncii pentru a-și îndeplini 
responsabilitățile familiale.

Or. fr

Amendamentul 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 23 – liniuța 3

Text propus de Comisie Amendament

- inițierea unor strategii eficiente de 
formare pe tot parcursul vieții oferite 
tuturor, în cadrul școlilor, întreprinderilor, 
autorităților publice și gospodăriilor, în 
conformitate cu acordurile europene, 
inclusiv prin stimulări și mecanisme de 
repartizare a costurilor corespunzătoare, în 
vederea creșterii participării la formarea 
continuă și la locul de muncă, pe tot 
parcursul vieții, în special pentru lucrătorii 
cu o calificare redusă și cei în vârstă.

- inițierea unor strategii eficiente de 
formare pe tot parcursul vieții oferite 
tuturor, în cadrul școlilor, întreprinderilor, 
autorităților publice și gospodăriilor, în 
conformitate cu acordurile europene, 
inclusiv prin stimulări și mecanisme de 
repartizare a costurilor corespunzătoare, în 
vederea creșterii participării la formarea 
continuă și la locul de muncă, pe tot 
parcursul vieții, în special pentru lucrătorii 
cu o calificare redusă, lucrătorii în vârstă 
și lucrătorii de toate vârstele  care au 
părăsit temporar piața muncii pentru a-și 
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putea concilia viața profesională cu viața 
de familie.

Or. el
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