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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2

Text propus de Comisie Amendamentul

(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 pentru a aborda 
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, creșterea 
ofertei de forță de muncă și modernizarea 
sistemelor de protecție socială, precum și 
adoptarea unei abordări globale, bazate 
pe egalitatea dintre sexe și 
nediscriminare,

- îmbunătățirea adaptabilității forței de 
muncă și întreprinderilor și

- îmbunătățirea adaptabilității forței de 
muncă și întreprinderilor 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
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Amendamentul 2

Propunere de decizie
Anexă – punctul 1 – liniuța 1

Text propus de Comisie Amendamentul

- 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 abordări integrate bazate 
pe flexicuritate, sunt esențiale în vederea 
menținerii creșterii economice și întăririi 
coeziunii sociale. În acest sens sunt 
necesare politici care să abordeze simultan 
flexibilitatea piețelor muncii, organizarea 
muncii și relațiile de muncă, în special în 
vederea concilierii activității profesionale 
cu viața familială, precum și siguranța
locului de muncă și securitatea socială;

Or. fr

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Anexă – punctul 1 – liniuța 2

Text propus de Comisie Amendamentul

- 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 pieței locurilor de 
muncă, a ratei precarității și a proporției 
de lucrători săraci. Sinergiile între calitatea 
muncii, productivitate și ocuparea forței de 
muncă ar trebui exploatate pe deplin;

Or. fr
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Amendamentul 4

Propunere de decizie
Anexă – punctul 1 – liniuța 3

Text propus de Comisie Amendamentul

- 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: 
sunt necesare acțiuni hotărâte de 
impulsionare și consolidare a integrării 
sociale, de combatere a sărăciei - în special 
în rândul familiilor monoparentale -, de 
prevenire a excluderii de pe piața muncii, 
de susținere a integrării profesionale a 
persoanelor defavorizate, precum și de 
reducere a 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

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2

Text propus de Comisie Amendamentul

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 

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 inegalităților dintre sexe pe piața 
muncii în conformitate cu Pactul european 
pentru egalitatea între femei și bărbați, în 
special prin aplicarea strictă a directivelor 
europene în materie de egalitate de șanse. 
Acesta va sprijini statele membre în 
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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.

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 durata 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

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Anexă – punctul 6 – liniuța 3

Text propus de Comisie Amendamentul

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

– creșterea investiției în capitalul uman 
prin îmbunătățirea educației și a 
competențelor și prin promovarea 
diversificării opțiunilor profesionale, 
astfel ca bărbații și femeile să fie mai bine 
pregătiți pentru angajare pe toată durata 
vieții lor active.

Or. fr

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 1 – punctul 1

Text propus de Comisie Amendamentul

Creșterea gradului de ocupare a forței de Creșterea gradului de ocupare a forței de 
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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 
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.

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. Se impun eforturi 
deosebite pentru eliminarea inegalităților 
persistente dintre bărbați și femei pe piața 
locurilor de muncă, majorarea în 
continuare a ratei de ocupare a 
lucrătorilor în vârstă și a tinerilor, în 
cadrul noii abordări intergeneraționale și 
promovarea unei integrări active a 
persoanelor cel mai expuse excluderii de 
pe piața muncii , în special a persoanelor 
care sunt victime ale unor discriminări 
multiple. 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. fr

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2

Text propus de Comisie Amendamentul

Trebuie create condiții favorabile pentru 
dezvoltarea ocupării forței de muncă, fie că 
este vorba de primul loc de muncă, de 
reîntoarcerea pe piața forței de muncă după 
o perioadă de întrerupere sau de propria 
dorință de a-și prelungi viața profesională. 

Trebuie create condiții favorabile pentru 
dezvoltarea ocupării forței de muncă, fie că 
este vorba de primul loc de muncă, de 
reîntoarcerea pe piața forței de muncă după 
o perioadă de întrerupere sau de propria 
dorință de a-și prelungi viața profesională. 
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Calitatea locurilor de muncă, inclusiv 
salariul și avantajele colaterale, condițiile 
de muncă, accesul la instruire pe tot 
parcursul vieții și perspectivele de carieră, 
precum și ajutorul și măsurile de stimulare 
prevăzute de sistemele de protecție socială 
sunt elemente esențiale ale unei abordări 
bazate pe flexibilitate și securitate. În 
vederea consolidării abordării muncii 
bazate pe ciclul de viață este nevoie de 
politici pentru îngrijirea copiilor. Până in 
2010, asigurarea accesului la îngrijire 
pentru cel puțin 90% din copiii cu vârsta 
între 3 ani și vârsta obligatorie de începere 
a școlii și pentru cel puțin 33 % din copiii 
cu vârsta sub 3 ani, reprezintă obiective de 
referință utile. Creșterea ratei medii de 
participare pe piața muncii a părinților, în 
special a celor care cresc singuri copii, 
necesită măsuri de sprijin pentru familii. 
Statele membre ar trebui să țină în special 
seama de nevoile specifice ale familiilor 
monoparentale și a celor cu mulți copii. În 
plus, pentru a prelungi perioada de 
activitate în muncă, este necesar ca vârsta 
medie efectivă la nivel european de 
părăsire a pieței muncii să crească până în 
2010 cu cinci ani (în raport cu 59,9 ani în 
2001). Statele membre ar trebui să ia 
măsuri pentru protecția sănătății, pentru 
prevenire și pentru promovarea unor stiluri 
de viață sănătoase cu scopul de a reduce 
povara creată de îmbolnăviri, de a spori 
productivitatea muncii și de a prelungi 
viața profesională.

Calitatea locurilor de muncă, inclusiv 
salariul și avantajele colaterale, condițiile 
de muncă, accesul la instruire pe tot 
parcursul vieții și perspectivele de carieră, 
precum și ajutorul și măsurile de stimulare 
prevăzute de sistemele de protecție socială 
sunt elemente esențiale ale unei abordări 
bazate pe flexibilitate și securitate. În 
vederea consolidării abordării muncii 
bazate pe ciclul de viață este nevoie de 
politici pentru îngrijirea copiilor. Pana in 
2010, asigurarea accesului la îngrijire 
pentru cel puțin 90% din copiii cu vârsta 
între 3 ani și vârsta obligatorie de începere 
a școlii și pentru cel puțin 33 % din copiii 
cu vârsta sub 3 ani, reprezintă un obiectiv
de importanță primordială. Creșterea ratei 
medii de participare pe piața muncii a 
părinților, în special a celor care cresc 
singuri copii, necesită măsuri de sprijin 
pentru familii. Statele membre ar trebui să 
țină în special seama de nevoile specifice 
ale familiilor monoparentale și a celor cu 
mulți copii, precum și ale familiilor care 
au în îngrijire persoane în etate sau 
handicapate. În plus, pentru a prelungi 
perioada de activitate în muncă, este 
necesar ca vârsta medie efectivă la nivel 
european de părăsire a pieței muncii să 
crească până în 2010 cu cinci ani (în raport 
cu 59,9 ani în 2001). Statele membre ar 
trebui să ia măsuri pentru protecția 
sănătății, pentru prevenire și pentru 
promovarea unor stiluri de viață sănătoase 
cu scopul de a reduce povara creată de 
îmbolnăviri, de a spori productivitatea 
muncii și de a prelungi viața profesională.

Or. fr
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Amendamentul 9

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 18 – liniuța 1

Text propus de Comisie Amendamentul

- reînnoirea eforturilor care urmăresc 
crearea unor trasee profesionale pentru 
tineri și reducerea șomajului în rândul 
tinerilor, conform cerințelor Pactului 
european pentru tineret,

- reînnoirea eforturilor care urmăresc 
crearea unor trasee profesionale pentru 
tineri și reducerea șomajului în rândul 
tinerilor, conform cerințelor Pactului 
european pentru tineret, combătând 
totodată discriminările în funcție de sex,

Or. fr

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 18 – liniuța 5

Text propus de Comisie Amendamentul

- modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv sistemul de pensii și de 
îngrijire a sănătății, asigurându-le 
adecvarea socială, viabilitatea financiară și 
capacitatea acestora de a răspunde la 
evoluția necesităților, pentru a putea 
sprijini activitatea profesională și 
menținerea pe piața muncii, precum și 
prelungirea vieții profesionale.

- modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv sistemul de pensii și de 
îngrijire a sănătății, asigurându-le 
adecvarea socială, viabilitatea financiară și 
capacitatea acestora de a răspunde la 
evoluția necesităților, pentru a putea 
sprijini activitatea profesională, 
independența economică și menținerea pe 
piața muncii, precum și prelungirea vieții 
profesionale.

Or. fr

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 19 – liniuța 3

Text propus de Comisie Amendamentul

- dezvoltarea noilor surse de locuri de 
muncă în sectorul serviciilor pentru 

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

persoane și întreprinderi, în special la nivel 
local, prin revalorizarea socială a acestor 
sectoare.

Or. fr

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 20 – liniuța 1

Text propus de Comisie Amendamentul

- 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 a respectării normelor existente în 
materie de egalitate a șanselor,

Or. fr

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 23 – liniuța 1

Text propus de Comisie Amendamentul

- 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 unor politici și 
acțiuni care să promoveze integrarea în 
domeniul educației și formării, astfel încât 
să faciliteze semnificativ accesul la 
învățământul profesional inițial, la 
învățământul secundar și la cel superior, 
inclusiv la ucenicie și formarea 
antreprenorială, promovând participarea 
femeilor acolo unde acestea sunt 
subreprezentate,

Or. fr
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Amendamentul 14

Propunere de decizie
Anexă – orientarea 23 – liniuța 3

Text propus de Comisie Amendamentul

- 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 eficace de formare 
pe toată durata vieții oferite tuturor, în 
cadrul școlilor, întreprinderilor, 
autorităților publice și gospodăriilor, în 
conformitate cu acordurile europene, în 
special prin stimulente și mecanisme 
corespunzătoare de repartizare a 
costurilor, în vederea creșterii participării 
la formarea continuă și la locul de muncă, 
pe toată durata vieții, în special pentru 
lucrătorii cu calificare redusă și cei în 
vârstă, precum și pentru cei care au 
părăsit temporar piața muncii, pentru a-și 
concilia activitatea profesională cu viața 
familială.

Or. fr
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