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Amendamentul 1
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât mobilitatea lucrătorilor este un 
instrument cheie pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei de la Lisabona, dar 
se află încă la un nivel redus, mobilitate
fiind redusă, de asemenea, şi în rândul 
femeilor;

A. întrucât mobilitatea lucrătorilor este
unul dintre numeroasele instrumente 
pentru realizarea obiectivelor Strategiei de 
la Lisabona, aceasta fiind însă redusă şi în 
rândul femeilor;

Or. pl

Amendamentul 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât, în prezent, aproximativ 2% 
din cetăţenii activi locuiesc şi muncesc 
într-un alt stat membru decât cel din care 
provin şi întrucât femeile reprezintă 
aproximativ 48% din numărul total al 
migranţilor din UE; 

Or. en

Amendamentul 3
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Considerentul B
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Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât piaţa dinamică a muncii
prezintă provocări serioase lucrătorilor şi
în special femeilor cu copii, forţându-le să 
facă compromisuri între viaţa profesională 
şi cea de familie;

B. întrucât piaţa dinamică a muncii
confruntă lucrătorii, în special familiile şi 
femeile cu copii, cu provocări serioase,
forţându-i să facă compromisuri între viaţa 
profesională şi cea de familie;

Or. pl

Amendamentul 4
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât adaptarea insuficientă a 
sistemelor de securitate socială în statele 
membre creează dificultăţi femeilor în ceea 
ce priveşte sarcina, creşterea copiilor, 
oportunităţile mai bune de carieră etc.,

C. întrucât adaptarea insuficientă a 
sistemelor de securitate socială din statele 
membre creează dificultăţi familiilor şi
femeilor în ceea ce priveşte sarcina, 
creşterea copiilor, posibilităţile mai bune 
de dezvoltare profesională etc.,

Or. pl

Amendamentul 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. observă că Comisia va verifica dacă 
este necesară adaptarea Regulamentului 
(CE) nr.883/20041, a regulamentului de 
punere în aplicare a acestuia2, precum şi 
a practicilor administrative aferente la 
structurile mobilităţii profesionale 
afectate de migraţie; invită, de asemenea, 
Comisia să ia în considerare şi drepturile 
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cuplurilor care locuiesc împreună, ale 
cuplurilor de lesbiene, precum şi ale 
soţilor/soţiilor lucrătorilor care nu au 
astfel de drepturi;   
__________
1Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială (JO L 166, 
30.04.2004, p.1).  
__________
2 COM (2006)0016

Or. en

Amendamentul 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că integrarea dimensiunii 
de gen în planul de acţiune al Comisiei nu 
a fost luată în considerare în mod 
corespunzător; subliniază că lucrătorul, 
care este considerat, în principal, a fi o 
persoană de sex masculin, constituie 
preocuparea principală; critică faptul că 
aspecte care ar facilita mobilitatea 
independentă şi nelimitată a lucrătorilor 
de sex feminin, de exemplu îngrijirea 
copiilor, nu se află pe lista de priorităţi; 

Or. en

Amendamentul 7
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre şi toţi factorii 
implicaţi să ia în considerare şi să înlăture 
obstacolele din calea mobilităţii locurilor 
de muncă pentru femei, oferind: acces 
echitabil la locuri de muncă calificate, 
salarizare egală, timp de lucru flexibil, 
servicii adecvate de îngrijire medicală şi de 
îngrijirea copiilor, facilităţi educaţionale de 
bună calitate pentru copii, transferabilitatea 
drepturilor de pensie, eliminarea 
stereotipurilor de gen etc.;

4. invită statele membre şi toţi factorii 
implicaţi să ia în considerare şi să înlăture 
obstacolele din calea mobilităţii locurilor 
de muncă pentru femei, oferind: acces 
echitabil la locuri de muncă calificate şi la 
poziţii de vârf, salarizare egală, timp de 
lucru flexibil, servicii adecvate de îngrijire 
medicală şi de îngrijire a copiilor, 
adăugarea concediului de maternitate şi a 
celui parental la timpul de muncă global 
efectuat, infrastructuri educaţionale de 
bună calitate pentru copii, transferabilitatea 
drepturilor de pensie, eliminarea tipurilor 
de comportament legate de egalitatea de 
gen etc.;

Or. pl

Amendamentul 8
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă ca statele membre, 
autorităţile regionale şi locale să 
promoveze activ formele speciale de 
angajare, programele educaţionale şi de 
formare, precum şi programele de învăţare 
de la distanţă şi de învăţare a limbilor 
străine, pentru a crea o piaţa a muncii mai
favorabilă pentru femei şi pentru a permite 
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie;

5. recomandă ca statele membre, 
autorităţile regionale şi locale să 
promoveze activ programe speciale în 
domeniul ocupării forţei de muncă, al 
formării profesionale, învăţământului, 
precum şi al învăţământului la distanţă şi
al învăţării limbilor străine pentru a crea o 
piaţa a muncii mai adaptată la nevoile 
femeilor şi la cele ale altor membri ai 
familiei şi pentru a permite reconcilierea 
vieţii profesionale cu viaţa de familie;

Or. pl
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Amendamentul 9
Maria Petre

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recomandă Comisiei, statelor membre 
şi autorităţilor locale şi regionale să 
evalueze cât mai rapid posibil 
dimensiunea şi impactul mobilităţii forţei 
de muncă asupra copiilor care, pentru o 
anumită perioadă, nu şi-au însoţit părinţii 
la noile locuri de muncă şi să propună 
soluţii adecvate pentru această situaţie;

Or. ro
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