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Amendamentul 1
Guido Reil

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază rolul important pe care 
îl au agențiile în elaborarea și în punerea 
în aplicare a politicilor UE, mai ales în 
ceea ce privește sarcinile de natură 
tehnică, științifică, operațională și/sau 
normativă. în acest context, apreciază 
importanța și calitatea activității 
desfășurate de cele patru agenții aflate în 
domeniul de competență al Comisiei 
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA 
și ETF);

1. constată că din 2000 încoace 
numărul agențiilor UE a crescut foarte 
mult; consideră că acest lucru este 
problematic din punct de vedere 
democratic, întrucât unele agenții 
îndeplinesc sarcini de administrație 
publică, a căror îndeplinire are consecințe 
palpabile asupra cetățenilor, dar sunt 
independente de statele membre și, prin 
urmare, lipsite de legitimitate 
democratică; atrage atenția că, între 2000 
și 2013, efectivele de personal ale 
agențiilor UE au crescut de patru ori, iar 
sumele alocate de la bugetul UE s-au 
mărit de opt ori, și că, în 2018, pentru 
toate agențiile (fără SRB) au fost alocate 
în total 4,2 miliarde EUR, adică cu 20 % 
mai mult decât în 2017; constată că, în 
domeniul social și al muncii, diferitele 
agenții și organisme lucrează în paralel și 
că funcțiile și competențele lor se 
suprapun; remarcă, în special, 
suprapunerea dintre Agenția Europeană 
pentru Securitate și Sănătate în Muncă și 
Fundația Europeană pentru 
Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de 
Muncă și o suprapunere puternică a 
activităților între Fundația Europeană de 
Formare și Centrul European pentru 
Dezvoltarea Formării Profesionale;

Or. de

Amendamentul 2
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază rolul important pe care 
îl au agențiile în elaborarea și în punerea 
în aplicare a politicilor UE, mai ales în 
ceea ce privește sarcinile de natură 
tehnică, științifică, operațională și/sau 
normativă. în acest context, apreciază 
importanța și calitatea activității 
desfășurate de cele patru agenții aflate în 
domeniul de competență al Comisiei 
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA și 
ETF);

1. subliniază că agențiile ar trebui să 
fie mai eficiente din punctul de vedere al 
costurilor și al utilizării resurselor; 
consideră excesiv numărul agențiilor UE 
(care a ajuns la 43 în 2019), la fel ca cel 
al agențiilor aflate sub responsabilitatea 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă 
și afaceri sociale (Cedefop, Eurofound, 
EU-OSHA și ETF, la care, în 2019, s-a 
adăugat și AIM);

Or. it

Amendamentul 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. apreciază faptul că toate agențiile 
aflate în domeniul de competență al 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă 
și afaceri sociale și-au îndeplinit 
obiectivele și programele de lucru, în 
ciuda resurselor umane inadecvate și a 
constrângerilor bugetare; consideră că 
astfel de provocări vor reprezenta în viitor 
un risc pentru sarcinile agențiilor și 
subliniază importanța asigurării unor 
resurse umane și financiare adecvate, 
care să le permită agențiilor să continue 
să-și pună în aplicare programele de 
lucru cu o rată foarte ridicată de 
finalizare a activităților;

Or. en

Amendamentul 4
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Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că transparența și 
sensibilizarea cetățenilor cu privire la 
existența agențiilor sunt esențiale pentru 
responsabilitatea democratică a acestora; 
consideră că capacitatea și ușurința de 
utilizare a resurselor și datelor agențiilor 
au o importanță capitală; solicită, prin 
urmare, o evaluare a modului în care sunt 
prezentate și puse la dispoziție în prezent 
datele și resursele și a gradului în care 
cetățenii le consideră ușor de identificat, 
de recunoscut și de utilizat;

Or. en

Amendamentul 5
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își exprimă mulțumirea cu privire 
la faptul că, în conformitate cu Raportul 
anual al Curții de Conturi Europene 
privind agențiile UE pentru exercițiul 
financiar 2018, Curtea de Conturi a emis 
opinii de audit fără rezerve privind 
fiabilitatea conturilor pentru toate 
agențiile; constată că serviciile Curții au 
emis opinii de audit fără rezerve privind 
legalitatea și regularitatea veniturilor 
subiacente conturilor pentru toate 
agențiile; constată și că serviciile Curții 
au emis opinii de audit fără rezerve 
privind legalitatea și regularitatea plăților 
subiacente conturilor pentru toate 
agențiile, cu excepția EASO;

eliminat
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Or. it

Amendamentul 6
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută și încurajează cooperarea 
dintre agenții în cadrul și în afara cadrului 
Rețelei agențiilor UE (EUAN), care are un 
rol important în identificarea și 
promovarea posibilelor metode de creștere 
a eficienței, în crearea de valoare adăugată 
și în asigurarea unei comunicări eficiente 
între agenții și părțile interesate relevante; 
apreciază și încurajează colaborarea 
strânsă între agențiile aflate în domeniul 
de competență al Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale pentru a asigura sinergii, 
complementaritate și partajarea 
resurselor;

3. încurajează cooperarea dintre 
agențiile din cadrul și din afara rețelei 
agențiilor UE (EUAN) pentru a le spori 
eficiența, a genera valoare adăugată, 
asigurând complementaritatea și 
partajarea resurselor, și a evita duplicarea 
și risipa;

Or. it

Amendamentul 7
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că majoritatea observațiilor 
formulate de Curte în raportul său anual 
privind agențiile UE pentru exercițiul 
financiar 2018 se referă la deficiențe în 
procedurile de achiziții publice, așa cum s-
a întâmplat și în anii precedenți; 
încurajează agențiile să își îmbunătățească 
în continuare procedurile de achiziții 
publice, asigurând respectarea deplină a 

4. constată cu îngrijorare că 
majoritatea observațiilor formulate de 
Curte în raportul său anual privind 
agențiile UE pentru exercițiul financiar 
2018 se referă la deficiențe în procedurile 
de achiziții publice, așa cum s-a întâmplat 
și în anii precedenți; încurajează agențiile 
să își îmbunătățească în continuare 
procedurile de achiziții publice, asigurând 
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normelor aplicabile și obținerea celui mai 
bun raport calitate-preț; constată că, în ceea 
ce privește buna gestiune financiară, 
observațiile Curții fac referire la 
dependența excesivă de contractanți, de 
servicii de consultanță externă și de 
personal interimar;

respectarea deplină a normelor aplicabile și 
obținerea celui mai bun raport calitate-preț; 
constată totodată că, în ceea ce privește 
buna gestiune financiară, observațiile 
Curții fac referire la dependența excesivă 
de contractanți, de servicii de consultanță 
externă și de personal interimar;

Or. it

Amendamentul 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. susține concluziile Curții potrivit 
cărora utilizarea contractelor-cadru nu 
trebuie să împiedice o procedură 
echitabilă și competitivă de achiziții, iar 
concurența prin preț trebuie să țină 
seama de toate elementele de preț 
principale; consideră că procedurile 
comune de achiziții sau contractele-cadru 
interinstituționale, bazate pe o analiză de 
piață și pe dovezi de fezabilitate în ceea ce 
privește procedura comună, ar putea 
contribui la creșterea eficienței și la 
realizarea unor economii de scară pentru 
agenții și ar putea fi deosebit de utile 
pentru agențiile nou-înființate, cum ar fi 
ELA;

Or. en

Amendamentul 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. salută raportul Comisiei (publicat 
în 2019) de evaluare a agențiilor UE care 
își desfășoară activitatea în domeniul 
politicii ocupării forței de muncă și 
afacerilor sociale (EUROFOUND, 
CEDEFOP, ETF și EU-OSHA) cu privire 
la relevanța, eficacitatea, coerența și 
valoarea adăugată europeană a 
agențiilor; subliniază că Comisia 
Europeană a identificat mai multe 
domenii în care sunt necesare 
îmbunătățiri, dar, în ansamblu, raportul 
său de evaluare este foarte pozitiv, 
afirmând că agențiile și-au îndeplinit 
sarcinile generând o mare valoare 
adăugată și asigurând un bun raport preț-
calitate, iar activitatea lor a fost relevantă 
și utilă pentru părțile interesate;

Or. en

Amendamentul 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. recunoaște progresele înregistrate 
de agenții în ceea ce privește schimbul de 
informații și cooperarea și subliniază că 
sunt necesare măsuri suplimentare și o 
mai bună cooperare pentru a contribui la 
reducerea costurilor, la creșterea 
eficienței și la realizarea unor sinergii 
mai puternice între agenții;

Or. en

Amendamentul 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
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Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. salută crearea Autorității 
Europene a Muncii (ELA), al cărei 
regulament de înființare a fost prezentat 
în martie 2018 și care a început să 
funcționeze în octombrie 2019; subliniază 
că este necesar să se asigure rezervarea 
unor resurse financiare suficiente pentru 
înființarea sa; insistă asupra faptului că 
finanțarea nu poate fi asigurată prin 
realocarea creditelor aferente altor 
agenții și linii bugetare din domeniul 
ocupării forței de muncă și al afacerilor 
sociale și că ELA, fiind un organism nou, 
necesită resurse noi pentru a putea 
funcționa în mod corespunzător; 
subliniază, în special, că instituirea ELA 
nu ar trebui să ducă la reducerea 
resurselor și capacităților EURES, care 
joacă un rol central în facilitarea 
mobilității profesionale a cetățenilor 
Uniunii și oferă servicii și parteneriate 
pentru persoanele aflate în căutarea unui 
loc de muncă și pentru angajatori, pentru 
serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă, pentru partenerii sociali și pentru 
autoritățile locale; subliniază, prin 
urmare, că este necesar să se mențină 
linii bugetare clare și separate, atât pentru 
ELA, cât și pentru EURES;

Or. en

Amendamentul 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)



PE644.905v01-00 10/12 AM\1194667RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. subliniază că Autoritatea 
Europeană a Muncii (ELA) va contribui 
la asigurarea faptului că normele UE 
privind mobilitatea forței de muncă și 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială sunt puse în aplicare în mod 
eficace și echitabil, va ajuta autoritățile 
naționale să coopereze pentru a asigura 
respectarea acestor norme și va permite 
cetățenilor și întreprinderilor să 
beneficieze mai ușor de avantajele pieței 
interne; consideră că, deși cele patru 
agenții (EUROFOUND, CEDEFOP, ETF 
și EU-OSHA) sunt axate predominant pe 
cercetare, acestea ar putea sprijini și 
contribui în mod util la activitatea 
Autorității Europene a Muncii;

Or. en

Amendamentul 13
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. încurajează agențiile Uniunii să 
aibă în vedere adoptarea unei strategii 
privind drepturile fundamentale, care să 
includă o referire la drepturile 
fundamentale într-un cod de conduită 
care să definească obligațiile personalului 
și formarea personalului, instituirea de 
mecanisme care să asigure detectarea și 
raportarea oricărei încălcări a drepturilor 
fundamentale și semnalarea rapidă a 
riscurilor unor astfel de încălcări către 
organele principale ale agenției în cauză, 
crearea, atunci când este cazul, a unui 
post de ofițer pentru drepturile 
fundamentale, care să se afle în 
subordinea directă a consiliului de 
administrație, având astfel un anumit 
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grad de independență față de ceilalți 
membri ai personalului, pentru a garanta 
că amenințările la adresa drepturilor 
fundamentale sunt tratate imediat și că 
politica organizației în materie de drepturi 
fundamentale este îmbunătățită constant, 
întreținerea unui dialog regulat cu 
organizațiile societății civile și cu 
organizațiile internaționale relevante 
privind aspectele legate de drepturile 
fundamentale, asigurarea faptului că 
respectarea drepturilor fundamentale este 
o componentă centrală a cadrului de 
referință al colaborării agenției în cauză 
cu actorii externi, inclusiv în special cu 
membrii administrațiilor naționale cu 
care aceștia interacționează la nivel 
operațional;

Or. en

Amendamentul 14
Tomáš Zdechovský

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recomandă ca toate agențiile să se 
concentreze asupra comunicării publice și 
publicității, deoarece adesea existența și 
activitățile lor nu sunt recunoscute în 
rândul cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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6a. invită rețeaua agențiilor să 
elaboreze o politică generală pentru ca 
personalul permanent să nu fie înlocuit 
cu consultanți externi mai costisitori;

Or. en


