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Amendamentul 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 9 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), atunci când 
elaborează și pune în aplicare politicile și 
acțiunile sale, Uniunea trebuie să țină 
seama de cerințele legate de promovarea 
unui nivel ridicat al ocupării forței de 
muncă, garantarea unei protecții sociale 
corespunzătoare, combaterea excluziunii 
sociale, precum și asigurarea unui nivel 
ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane. În materie de ocupare a forței de 
muncă, rețeaua trebuie să sprijine statele 
membre și Uniunea în elaborarea unor 
politici și acțiuni menite să atingă cele 
mai înalte niveluri de justiție și protecție 
socială și să combată excluziunea socială 
și toate formele de discriminare.

Or. it

Amendamentul 18
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolul 9 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
se referă la promovarea unui nivel ridicat 
al ocupării forței de muncă drept obiectiv 
care trebuie luat în considerare în 
definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor Uniunii. 
Activitatea rețelei SPOFM ar trebui să se 
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bazeze pe articolul 9 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rețeaua are drept scop să 
consolideze capacitatea, eficacitatea și 
eficiența serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă (SPOFM), oferind o 
platformă pentru compararea performanței 
acestor servicii la nivel european, pentru 
identificarea bunelor practici și instituirea 
unui sistem de învățare reciprocă. În 
același timp, rețeaua oferă SPOFM mai 
multe oportunități de a elabora politici 
inovatoare, bazate pe dovezi, în 
conformitate cu inițiativele de politică 
relevante ale Uniunii.

(2) Rețeaua are drept scop să 
consolideze capacitatea, eficacitatea și 
eficiența serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă (SPOFM), oferind o 
platformă pentru compararea performanței 
acestor servicii la nivel european, pentru 
identificarea bunelor practici și instituirea 
unui sistem de învățare reciprocă. Rețeaua 
oferă SPOFM mai multe oportunități de a 
contribui la realizarea obiectivelor de 
ocupare integrală a forței de muncă și de 
progres social menționate la articolul 3 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE), promovând coerența cu aceste 
obiective ale inițiativelor de politică 
relevante ale Uniunii și cu eforturile 
statelor membre și ale Uniunii de a 
îmbunătăți strategia coordonată privind 
ocuparea forței de muncă și dezvoltarea 
unor politici inovatoare, bazate pe date 
concrete.

Or. it

Amendamentul 20
Stefania Zambelli

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rețeaua are drept scop să (2) Rețeaua are drept scop să 
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consolideze capacitatea, eficacitatea și 
eficiența serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă (SPOFM), oferind o 
platformă pentru compararea performanței 
acestor servicii la nivel european, pentru 
identificarea bunelor practici și instituirea 
unui sistem de învățare reciprocă. În 
același timp, rețeaua oferă SPOFM mai 
multe oportunități de a elabora politici 
inovatoare, bazate pe dovezi, în 
conformitate cu inițiativele de politică 
relevante ale Uniunii.

consolideze capacitatea, eficacitatea și 
eficiența serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă (SPOFM), oferind o 
platformă pentru compararea performanței 
acestor servicii la nivel european, pentru 
identificarea bunelor practici și instituirea 
unui sistem de învățare reciprocă. În 
același timp, rețeaua oferă SPOFM mai 
multe oportunități de a elabora politici 
inovatoare, bazate pe dovezi.

Or. it

Amendamentul 21
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rețeaua are drept scop să 
consolideze capacitatea, eficacitatea și 
eficiența serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă (SPOFM), oferind o 
platformă pentru compararea performanței 
acestor servicii la nivel european, pentru 
identificarea bunelor practici și instituirea 
unui sistem de învățare reciprocă. În 
același timp, rețeaua oferă SPOFM mai 
multe oportunități de a elabora politici 
inovatoare, bazate pe dovezi, în 
conformitate cu inițiativele de politică 
relevante ale Uniunii.

(2) Rețeaua are drept scop să 
consolideze capacitatea, calitatea, 
eficacitatea și eficiența serviciilor publice 
de ocupare a forței de muncă (SPOFM), 
oferind o platformă pentru compararea 
performanței acestor servicii la nivel 
european, pentru identificarea bunelor 
practici și instituirea unui sistem de 
învățare reciprocă în scopul de a sprijini în 
mod activ locuri de muncă de calitate, 
decente și favorabile incluziunii și 
domeniile de activitate cu un potențial 
ridicat de locuri de muncă, precum 
locurile de muncă verzi. În același timp, 
rețeaua oferă SPOFM mai multe 
oportunități de a elabora politici 
inovatoare, bazate pe dovezi, în 
conformitate cu inițiativele de politică 
relevante ale Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 22
Sara Skyttedal

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rețeaua are drept scop să 
consolideze capacitatea, eficacitatea și 
eficiența serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă (SPOFM), oferind o 
platformă pentru compararea performanței 
acestor servicii la nivel european, pentru 
identificarea bunelor practici și instituirea 
unui sistem de învățare reciprocă. În 
același timp, rețeaua oferă SPOFM mai 
multe oportunități de a elabora politici 
inovatoare, bazate pe dovezi, în 
conformitate cu inițiativele de politică 
relevante ale Uniunii.

(2) Rețeaua are drept scop să 
consolideze capacitatea, eficacitatea și 
eficiența serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă (SPOFM), oferind o 
platformă pentru compararea performanței 
acestor servicii la nivel european, pentru 
identificarea bunelor practici și instituirea 
unui sistem de învățare reciprocă în scopul 
de a sprijini ocuparea forței de muncă și, 
pe termen lung, locurile de muncă 
sustenabile. În același timp, rețeaua oferă 
SPOFM mai multe oportunități de a 
elabora politici inovatoare, bazate pe 
dovezi, în conformitate cu inițiativele de 
politică relevante ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 23
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rețeaua are drept scop să 
consolideze capacitatea, eficacitatea și 
eficiența serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă (SPOFM), oferind o 
platformă pentru compararea performanței 
acestor servicii la nivel european, pentru 
identificarea bunelor practici și instituirea 
unui sistem de învățare reciprocă. În 
același timp, rețeaua oferă SPOFM mai 
multe oportunități de a elabora politici 
inovatoare, bazate pe dovezi, în 
conformitate cu inițiativele de politică 

(2) Rețeaua are drept scop să 
consolideze capacitatea, eficacitatea și 
eficiența serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă (SPOFM) și să le 
modernizeze, oferind o platformă pentru 
compararea performanței acestor servicii la 
nivel european, pentru identificarea 
bunelor practici și instituirea unui sistem 
de învățare reciprocă. În același timp, 
rețeaua oferă SPOFM mai multe 
oportunități de a elabora politici 
inovatoare, bazate pe dovezi, orientate 
spre viitor, în conformitate cu inițiativele 
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relevante ale Uniunii. de politică relevante ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Rețeaua a avut un rol esențial în 
încurajarea continuării cooperării între 
statele membre în domeniile care intră în 
responsabilitatea SPOFM, precum și în 
contribuirea la modernizarea și 
consolidarea SPOFM. O evaluare privind 
stadiul punerii în aplicare a Deciziei nr. 
573/2014/UE arată că rețeaua a avut un 
impact pozitiv și identifică lecțiile învățate 
pe baza diferitelor activități și experiențe.

(3) Rețeaua a avut un rol esențial în 
încurajarea continuării cooperării între 
statele membre în domeniile care intră în 
responsabilitatea SPOFM, precum și în 
contribuirea la modernizarea și 
consolidarea SPOFM. O evaluare privind 
stadiul punerii în aplicare a Deciziei nr. 
573/2014/UE arată că rețeaua a avut un 
impact pozitiv și identifică lecțiile învățate 
pe baza diferitelor activități și experiențe. 
Prin câștigarea legitimității juridice, 
Rețeaua europeană a serviciilor publice 
de ocupare a forței de muncă și-a sporit 
capacitatea și a dezvoltat măsuri 
inovatoare bazate pe dovezi pentru a pune 
în aplicare politicile de ocupare a forței de 
muncă.

__________________ __________________
16 Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei SWD(2019)1350

16 Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei SWD(2019)1350

Or. pl

Amendamentul 25
Stefania Zambelli

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru ca rețeaua să devină mai 
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eficientă, centrele publice de ocupare a 
forței de muncă ar trebui remodelate în 
același timp, digitalizând complet 
serviciile și oferind o formare adecvată 
personalului.

Or. it

Amendamentul 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a valorifica rezultatele 
obținute până în prezent și pentru a 
încuraja în continuare cooperarea dintre 
SPOFM, perioada de funcționare a rețelei 
ar trebui prelungită până la 31 decembrie 
2027.

(4) Pentru a valorifica rezultatele 
obținute până în prezent, precum și pentru 
a extinde, a consolida și a cimenta 
inițiativele SPOFM, pentru a moderniza 
serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă și pentru a le permite acestora să 
funcționeze în mod eficace și armonios, 
perioada de funcționare a rețelei ar trebui 
prelungită până la 31 decembrie 2027.

Or. pl

Amendamentul 27
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a valorifica rezultatele 
obținute până în prezent și pentru a 
încuraja în continuare cooperarea dintre 
SPOFM, perioada de funcționare a rețelei 
ar trebui prelungită până la 31 decembrie 
2027.

(4) Pentru a valorifica rezultatele 
obținute până în prezent și pentru a 
încuraja în continuare cooperarea dintre 
SPOFM, rețeaua trebuie să se transforme 
într-o structură permanentă.

Or. en
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Justificare

Rețeaua SPOFM ar trebui să dobândească un caracter permanent până când UE decide că 
nu mai este necesară. Actualizările și adaptările rămân posibile, însă o structură permanentă 
ar permite o planificare strategică pe termen mai lung.

Amendamentul 28
Jeroen Lenaers

Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Rețeaua ar trebui să consolideze 
cooperarea între membrii săi și să 
dezvolte inițiative comune care vizează 
schimburile de informații și de cele mai 
bune practici în toate domeniile 
operaționale ale SPOFM, efectuarea unor 
analize comparative și consiliere, precum 
și promovarea unor inițiative inovatoare 
în materie de ocupare a forței de muncă. 
În acest context, ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită cooperării între SPOFM 
în ceea ce privește exportul de prestații 
sociale. Crearea acestei rețele va permite 
o comparație inclusivă, bazată pe date 
concrete și orientată pe rezultate a tuturor 
SPOFM, astfel încât să poată fi stabilite 
cele mai bune practici în domeniile lor de 
activitate, contribuind la o mai bună 
concepere și furnizare a serviciilor de 
ocupare a forței de muncă în cadrul 
competențelor lor specifice. Inițiativele 
rețelei ar trebui să îmbunătățească 
eficacitatea SPOFM și utilizarea mai 
eficientă a fondurilor publice. Rețeaua ar 
trebui să coopereze și cu alți furnizori de 
servicii de ocupare a forței de muncă.

Or. nl

Amendamentul 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Continuitatea rețelei ar trebui să 
sprijine punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale, care 
include, printre principiile sale, 
furnizarea de sprijin activ pentru ocuparea 
forței de muncă. De asemenea, aceasta ar 
trebui să contribuie la obiectivul de 
dezvoltare durabilă 8 al Agendei 2030 a 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare durabilă, contribuind la o 
creștere economică durabilă și favorabilă 
incluziunii, la ocuparea forței de muncă și 
la crearea unor condiții de muncă decente 
pentru toți.

(5) În Comunicarea sa din 11 
decembrie 2019 privind Pactul ecologic 
european, Comisia își reafirmă 
angajamentul de a aborda problemele 
cauzate de schimbările climatice pe o bază 
nouă, declarând că toate acțiunile și 
politicile Uniunii ar trebui să contribuie 
la realizarea obiectivelor Pactul ecologic 
european. Prin urmare, continuitatea 
rețelei ar trebui să consolideze acțiunile și 
politicile de ocupare a forței de muncă 
care contribuie la realizarea Pactului 
ecologic european, facilitând accelerarea 
tranziției către o economie circulară 
neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei și făcând 
această tranziție echitabilă și favorabilă 
incluziunii pentru toți, urmărind să 
garanteze ocuparea integrală a forței de 
muncă și disponibilitatea unor locuri de 
muncă decente, care să ofere o 
remunerație adecvată și, în orice caz, 
protecție împotriva sărăciei, și promovând 
durabilitatea mediului și sănătatea și 
siguranța la locul de muncă. 
Continuitatea rețelei ar trebui, de 
asemenea, să sprijine punerea în aplicare 
a Pilonului european al drepturilor 
sociale, care include, printre principiile 
sale, furnizarea de sprijin activ pentru 
ocuparea forței de muncă, și contribuie la 
realizarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă din Agenda 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
durabilă, în special obiectivul de 
dezvoltare 8.

Or. it

Amendamentul 30
Stefania Zambelli
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Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Continuitatea rețelei ar trebui să 
sprijine punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale, care 
include, printre principiile sale, 
furnizarea de sprijin activ pentru 
ocuparea forței de muncă. De asemenea, 
aceasta ar trebui să contribuie la 
obiectivul de dezvoltare durabilă 8 al 
Agendei 2030 a Organizației Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare durabilă, 
contribuind la o creștere economică 
durabilă și favorabilă incluziunii, la 
ocuparea forței de muncă și la crearea unor 
condiții de muncă decente pentru toți.

(5) Continuitatea rețelei ar trebui să 
contribuie la punerea în aplicare a 
politicilor naționale de ocupare a forței de 
muncă, la o creștere economică durabilă și 
favorabilă incluziunii, la ocuparea forței de 
muncă și la crearea unor condiții de muncă 
decente pentru toți cetățenii.

Or. it

Amendamentul 31
Sara Skyttedal

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Continuitatea rețelei ar trebui să 
sprijine punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale, care 
include, printre principiile sale, furnizarea 
de sprijin activ pentru ocuparea forței de 
muncă. De asemenea, aceasta ar trebui să 
contribuie la obiectivul de dezvoltare 
durabilă 8 al Agendei 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
durabilă, contribuind la o creștere 
economică durabilă și favorabilă 
incluziunii, la ocuparea forței de muncă și 
la crearea unor condiții de muncă decente 
pentru toți.

(5) Continuitatea rețelei ar trebui să 
sprijine punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale, care 
include, printre principiile sale, furnizarea 
de sprijin activ pentru ocuparea forței de 
muncă. De asemenea, aceasta ar trebui să 
contribuie la obiectivul de dezvoltare 
durabilă 8 al Agendei 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
durabilă, contribuind la o creștere 
economică durabilă și favorabilă 
incluziunii, la ocuparea forței de muncă și 
la crearea unor condiții de muncă decente 
pentru toți, contracarând lipsa de corelare 
a cererii și a ofertei pe piața muncii și 
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facilitând libera circulație a lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 32
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Continuitatea rețelei ar trebui să 
sprijine punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale, care 
include, printre principiile sale, furnizarea 
de sprijin activ pentru ocuparea forței de 
muncă. De asemenea, aceasta ar trebui să 
contribuie la obiectivul de dezvoltare 
durabilă 8 al Agendei 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
durabilă, contribuind la o creștere 
economică durabilă și favorabilă 
incluziunii, la ocuparea forței de muncă și 
la crearea unor condiții de muncă decente 
pentru toți.

(5) Continuitatea rețelei ar trebui să 
sprijine punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale, care 
include, printre principiile sale, furnizarea 
de sprijin activ pentru ocuparea forței de 
muncă. De asemenea, aceasta ar trebui să 
contribuie la obiectivul de dezvoltare 
durabilă 8 al Agendei 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
durabilă, contribuind la o creștere 
economică durabilă și favorabilă 
incluziunii, la ocuparea forței de muncă și 
la crearea unor condiții de muncă decente 
pentru toți, precum și la o tranziție către o 
economie verde, echitabilă din punct de 
vedere social.

Or. en

Amendamentul 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Rețeaua ar trebui să continue să 
organizeze cooperarea și contactele cu 
alte părți interesate de pe piața forței de 
muncă pentru a promova sinergii între ele, 
inclusiv în special cooperarea cu agențiile 
Uniunii în domeniul ocupării forței de 

(6) Rețeaua ar trebui să continue să 
coopereze mai îndeaproape cu părțile 
interesate relevante de pe piața forței de 
muncă pentru a promova sinergii între ele, 
inclusiv în special, cooperarea cu agențiile 
Uniunii în domeniul ocupării forței de 
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muncă, al politicii sociale, al educației și 
formării, pentru a asigura un cadru de 
politică coerent.

muncă, al politicii sociale, al egalității 
între femei și bărbați, al educației și 
formării, cu organizațiile care reprezintă 
șomerii sau grupurile vulnerabile, cu 
organismele de promovare a egalității, cu 
ONG-urile care activează în domeniul 
ocupării forței de muncă, al drepturilor 
omului și al tranziției echitabile, precum 
și cu partenerii sociali, pentru a promova 
sinergii și a asigura un cadru de politică 
coerent, după caz.

Or. en

Amendamentul 34
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Rețeaua ar trebui să continue să 
organizeze cooperarea și contactele cu alte 
părți interesate de pe piața forței de muncă 
pentru a promova sinergii între ele, inclusiv 
în special cooperarea cu agențiile Uniunii 
în domeniul ocupării forței de muncă, al 
politicii sociale, al educației și formării, 
pentru a asigura un cadru de politică 
coerent.

(6) Rețeaua ar trebui să continue să 
organizeze cooperarea și contactele cu alte 
părți interesate de pe piața forței de muncă 
pentru a promova sinergii între ele, inclusiv 
în special cooperarea cu agențiile Uniunii 
în domeniul ocupării forței de muncă, al 
politicii sociale, al educației și formării, 
pentru a asigura un cadru de politică 
coerent. Ar trebui consolidată o cooperare 
mai sistematică și structurală între 
SPOFM și alți furnizori de servicii din 
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă pentru a răspunde mai bine 
nevoilor persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă.

Or. en

Amendamentul 35
Anne Sander

Propunere de decizie
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Rețeaua ar trebui să continue să 
organizeze cooperarea și contactele cu alte 
părți interesate de pe piața forței de muncă 
pentru a promova sinergii între ele, inclusiv 
în special cooperarea cu agențiile Uniunii 
în domeniul ocupării forței de muncă, al 
politicii sociale, al educației și formării, 
pentru a asigura un cadru de politică 
coerent.

(6) Rețeaua ar trebui să continue să 
organizeze cooperarea și contactele cu alte 
părți interesate de pe piața forței de muncă 
pentru a promova sinergii între ele, inclusiv 
în special cooperarea cu agențiile Uniunii 
în domeniul ocupării forței de muncă, al 
politicii sociale, al educației și formării, 
precum și cu partenerii sociali și 
autoritățile locale și regionale pentru a 
promova sinergii și a face schimb de bune 
practici, dar și pentru a asigura un cadru de 
politică coerent, adaptat nevoilor de pe 
piața muncii.

Or. fr

Amendamentul 36
Sara Skyttedal

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Rețeaua ar trebui să continue să 
organizeze cooperarea și contactele cu alte 
părți interesate de pe piața forței de muncă 
pentru a promova sinergii între ele, inclusiv 
în special cooperarea cu agențiile Uniunii 
în domeniul ocupării forței de muncă, al 
politicii sociale, al educației și formării, 
pentru a asigura un cadru de politică 
coerent.

(6) Rețeaua ar trebui să continue să 
organizeze cooperarea și contactele cu alte 
părți interesate de pe piața forței de muncă 
pentru a promova sinergii între ele, inclusiv 
în special cu serviciile private de ocupare 
a forței de muncă și altele, dar și 
cooperarea cu agențiile Uniunii în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
politicii sociale, al educației și formării, 
pentru a asigura un cadru de politică 
coerent.

Or. en

Amendamentul 37
Stefania Zambelli
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Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Rețeaua ar trebui să continue să 
organizeze cooperarea și contactele cu alte 
părți interesate de pe piața forței de muncă 
pentru a promova sinergii între ele, 
inclusiv în special cooperarea cu agențiile 
Uniunii în domeniul ocupării forței de 
muncă, al politicii sociale, al educației și 
formării, pentru a asigura un cadru de 
politică coerent.

(6) Rețeaua ar trebui să continue să 
organizeze cooperarea și contactele cu 
toate părțile interesate de pe piața forței de 
muncă pentru a promova sinergii între ele, 
să ia măsuri pentru a corela cererea și 
oferta și să garanteze o transparență 
maximă și o funcționare mai eficientă a 
piețelor forței de muncă.

Or. it

Amendamentul 38
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Rolul SPOFM de a garanta 
servicii mai eficace pentru persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă și 
întreprinderi trebuie susținut 
corespunzător la nivel național, cu 
suficiente resurse umane și financiare 
destinate formării personalului și 
echipamentelor informatice și tehnice 
relevante din punctul de vedere al 
oportunităților și provocărilor generate de 
digitalizare, de evoluția modelelor de 
lucru, inclusiv de economiile emergente 
ale platformelor, precum și de evoluțiile 
societale și demografice.

Or. en

Amendamentul 39
Mounir Satouri
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Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sprijinul financiar acordat de 
Uniune rețelei ar trebui să fie disponibil în 
conformitate cu cadrul financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027.

(7) Uniunea ar trebui să pună la 
dispoziția rețelei sprijin financiar.

Or. en

Amendamentul 40
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„La nivelul Uniunii se înființează, pentru o 
perioadă care se încheie la 31 decembrie 
2027, o rețea a serviciilor publice de 
ocupare a forței de muncă (SPOFM) 
(denumită în continuare «rețeaua»).

„La nivelul Uniunii se înființează o rețea a 
serviciilor publice de ocupare a forței de 
muncă (SPOFM) (denumită în continuare 
«rețeaua»).” Parlamentul European și 
Consiliul revizuiesc înființarea rețelei pe 
baza evaluărilor Comisiei menționate la 
articolul 10.

Or. en

Amendamentul 41
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentei decizii este de a 
încuraja cooperarea prin intermediul rețelei 
între statele membre în domeniul ocupării 

Obiectivul prezentei decizii este de a 
încuraja cooperarea prin intermediul rețelei 
între statele membre în domeniul ocupării 
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forței de muncă, în domeniile care intră în 
responsabilitatea SPOFM, pentru a 
contribui la punerea în aplicare a unor 
politici relevante ale Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă. Aceasta va 
contribui, de asemenea, la punerea în 
aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, oferind astfel sprijin 
pentru:

forței de muncă, în domeniile care intră în 
responsabilitatea SPOFM, pentru a 
contribui la punerea în aplicare a unor 
politici relevante ale Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă și în domeniul 
social.

Or. en

Amendamentul 42
Stefania Zambelli

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentei decizii este de a 
încuraja cooperarea prin intermediul rețelei 
între statele membre în domeniul ocupării 
forței de muncă, în domeniile care intră în 
responsabilitatea SPOFM, pentru a 
contribui la punerea în aplicare a unor 
politici relevante ale Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă. Aceasta va 
contribui, de asemenea, la punerea în 
aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, oferind astfel sprijin 
pentru:

Obiectivul prezentei decizii este de a 
încuraja cooperarea prin intermediul rețelei 
între statele membre în domeniul ocupării 
forței de muncă, în domeniile care intră în 
responsabilitatea SPOFM, pentru a 
contribui la punerea în aplicare a unor 
politici naționale privind ocuparea forței 
de muncă, oferind astfel sprijin pentru:

Or. it

Amendamentul 43
Ádám Kósa
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Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Obiectivul prezentei decizii este de a 
încuraja cooperarea prin intermediul rețelei 
între statele membre în domeniul ocupării 
forței de muncă, în domeniile care intră în 
responsabilitatea SPOFM, pentru a 
contribui la punerea în aplicare a unor 
politici relevante ale Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă. Aceasta va 
contribui, de asemenea, la punerea în 
aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, oferind astfel sprijin 
pentru:”

„Obiectivul prezentei decizii este de a 
încuraja cooperarea prin intermediul rețelei 
între statele membre în domeniul ocupării 
forței de muncă, în domeniile care intră în 
responsabilitatea SPOFM, pentru a 
contribui la punerea în aplicare a unor 
politici relevante ale Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă, oferind astfel 
sprijin pentru:”

Or. hu

Amendamentul 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentei decizii este de a 
încuraja cooperarea prin intermediul rețelei 
între statele membre în domeniul ocupării 
forței de muncă, în domeniile care intră în 
responsabilitatea SPOFM, pentru a 
contribui la punerea în aplicare a unor 
politici relevante ale Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă. Aceasta va 
contribui, de asemenea, la punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, 
oferind astfel sprijin pentru:

Obiectivul prezentei decizii este de a 
încuraja cooperarea prin intermediul rețelei 
între statele membre în domeniul ocupării 
forței de muncă, în domeniile care intră în 
responsabilitatea SPOFM, pentru a 
promova punerea în aplicare a unor politici 
relevante ale Uniunii privind ocuparea 
forței de muncă, punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
atingerea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
și o tranziție rapidă, echitabilă și 
favorabilă incluziunii la o economie 
circulară, neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei, oferind astfel 
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sprijin pentru:

Or. it

Amendamentul 45
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentei decizii este de a 
încuraja cooperarea prin intermediul rețelei 
între statele membre în domeniul ocupării 
forței de muncă, în domeniile care intră în 
responsabilitatea SPOFM, pentru a 
contribui la punerea în aplicare a unor 
politici relevante ale Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă. Aceasta va 
contribui, de asemenea, la punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, 
oferind astfel sprijin pentru:

Obiectivul prezentei decizii este de a 
încuraja cooperarea prin intermediul rețelei 
între statele membre în domeniul ocupării 
forței de muncă, în domeniile care intră în 
responsabilitatea SPOFM, pentru a 
contribui la punerea în aplicare a unor 
politici relevante ale Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă. Aceasta va 
contribui, de asemenea, la punerea în 
aplicare a principiilor Pilonului european 
al drepturilor sociale, la realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite, în special a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă 1, 4, 5, 
8, 10, 13, precum și a Pactului ecologic 
european, oferind astfel sprijin pentru:

Or. en

Amendamentul 46
Sara Skyttedal

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentei decizii este de a 
încuraja cooperarea prin intermediul rețelei 

Obiectivul prezentei decizii este de a 
încuraja cooperarea prin intermediul rețelei 
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între statele membre în domeniul ocupării 
forței de muncă, în domeniile care intră în 
responsabilitatea SPOFM, pentru a 
contribui la punerea în aplicare a unor 
politici relevante ale Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă. Aceasta va 
contribui, de asemenea, la punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, 
oferind astfel sprijin pentru:

între statele membre în domeniul ocupării 
forței de muncă, în domeniile care intră în 
responsabilitatea SPOFM, pentru a 
contribui la punerea în aplicare a unor 
politici relevante ale Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă. Aceasta va 
contribui, de asemenea, la punerea în 
aplicare a principiilor și a obiectivelor 
relevante în cadrul Pilonului european al 
drepturilor sociale și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, oferind astfel sprijin 
pentru:

Or. en

Amendamentul 47
Jordi Cañas

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) La articolul 3 alineatul (1), litera 
(a) se înlocuiește cu următorul text:

(a) categoriile sociale cele mai 
vulnerabile, care se confruntă cu rate 
ridicate ale șomajului, în special lucrători 
în vârstă și tineri care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare;

„(a) toate categoriile sociale 
vulnerabile, care se confruntă cu rate 
ridicate ale șomajului, în special lucrători 
în vârstă și tineri care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare și persoanele 
cu handicap, în special femeile și fetele 
care se confruntă cu discriminări multiple 
și intersecționale pe baza atât a genului, 
cât și a handicapului lor;”

Or. en

Amendamentul 48
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová
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Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) La articolul 3 alineatul (1), litera 
(a) se înlocuiește cu următorul text:

(a) categoriile sociale cele mai 
vulnerabile, care se confruntă cu rate 
ridicate ale șomajului, în special lucrători 
în vârstă și tineri care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare;

„(a) toate categoriile sociale 
vulnerabile, care se confruntă cu rate 
ridicate ale șomajului, în special lucrători 
în vârstă și tineri care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare și persoanele 
cu handicap;”

Or. en

Amendamentul 49
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 3 alineatul (1), se 
introduce următoarea literă:
„(aa) punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale, a noului 
Pact ecologic european și a obiectivelor 
de dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite (ODD ale ONU);”

Or. en

Amendamentul 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
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Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) La articolul 3 alineatul (1), litera 
(b) se înlocuiește cu următorul text:

(b) condiții de lucru decente și 
durabile;

(b) condiții de lucru decente și 
durabile, care să garanteze respectarea 
deplină a drepturilor economice și sociale 
ale persoanelor, protecția globală a 
mediului și sănătatea și siguranța la locul 
de muncă;

Or. it

Amendamentul 51
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul în vigoare Amendamentul

(2b) La articolul 3 alineatul (1), 
litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(c) o mai bună funcționare a piețelor 
forței de muncă din UE;

„(c) o mai bună funcționare și 
incluziune a piețelor forței de muncă;”

Or. en

Amendamentul 52
Sara Skyttedal

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) La articolul 3 alineatul (1), litera 
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(d) se înlocuiește cu următorul text:
(d) identificarea lipsei de personal 
calificat și furnizarea de informații cu 
privire la amploarea și zona de manifestare 
a acesteia, precum și o mai bună corelare 
între competențele solicitanților de locuri 
de muncă și nevoile angajatorilor;

„(d) identificarea lipsei de personal 
calificat și furnizarea de informații cu 
privire la amploarea și zona de manifestare 
a acesteia, precum și o mai bună corelare 
între competențele solicitanților de locuri 
de muncă și nevoile angajatorilor prin 
formare profesională orientată către 
întreprinderi;”

Or. en

Amendamentul 53
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul în vigoare Amendamentul

(2c) La articolul 3 alineatul (1), litera 
(f) se înlocuiește cu următorul text:

(f) creșterea mobilității geografice și 
profesionale voluntare, în condiții 
echitabile, pentru a răspunde nevoilor 
specifice de pe piața forței de muncă;

„(f) creșterea mobilității geografice și 
profesionale voluntare, în mod individual, 
pentru a răspunde nevoilor în materie de 
muncă decentă;”

Or. en

Amendamentul 54
Jeroen Lenaers

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 4 alineatul (1), se 
adaugă următoarea literă:
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„(-a) promovarea cooperării și a 
schimbului de bune practici între SPOFM 
în ceea ce privește exportul prestațiilor 
sociale;”

Or. nl

Amendamentul 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul în vigoare Amendamentul

(2b) La articolul 4 alineatul (1) litera 
(a), punctul (i) se înlocuiește cu 
următorul text:

(i) contribuția la reducerea șomajului 
pentru toate categoriile de vârstă și pentru 
categoriile vulnerabile;

„(i) contribuția la reducerea șomajului 
pentru toate categoriile de vârstă și de gen 
și pentru toate categoriile vulnerabile;”

Or. en

Amendamentul 56
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c ) La articolul 4 alineatul (1) litera 
(a), se adaugă următorul punct:
„(iiia) orientare și formare 
profesională, în special în ceea ce privește 
locurile de muncă verzi și tranziția 
echitabilă;”

Or. en
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Amendamentul 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuie la modernizarea și 
consolidarea SPOFM în domenii-cheie, în 
concordanță cu politicile Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă, cu Pilonul 
european al drepturilor sociale și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă;

(c) contribuie la modernizarea și 
consolidarea SPOFM în domenii de 
importanță vitală, facilitând realizarea 
obiectivelor Uniunii privind ocuparea 
integrală a forței de muncă și progresul 
social, coerența politicilor de ocupare a 
forței de muncă cu aceste obiective, 
punerea în aplicare a Pilonului european 
al drepturilor sociale, realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă și 
efectuarea unei tranziții rapide, echitabile 
și favorabile incluziunii la o economie 
circulară neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei;

Or. it

Amendamentul 58
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuie la modernizarea și 
consolidarea SPOFM în domenii-cheie, în 
concordanță cu politicile Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă, cu Pilonul 
european al drepturilor sociale și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă;

(c) contribuie la modernizarea și 
consolidarea SPOFM în domenii-cheie, 
identificate în politicile Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă, ținând seama de 
Pilonul european al drepturilor sociale, de 
obiectivele de dezvoltare durabilă, de 
pactul ecologic european și de 
oportunitățile și provocările pe care le 
prezintă digitalizarea, evoluția modelelor 
de lucru, inclusiv economiile emergente 
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ale platformelor, precum și evoluțiile 
societale și demografice;

Or. en

Amendamentul 59
Anne Sander

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuie la modernizarea și 
consolidarea SPOFM în domenii-cheie, în 
concordanță cu politicile Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă, cu Pilonul 
european al drepturilor sociale și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă;”

(c) contribuie la modernizarea și 
consolidarea SPOFM în domenii-cheie, în 
concordanță cu politicile Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă, cu Pilonul 
european al drepturilor sociale și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă, și 
ținând cont de provocările legate de 
evoluțiile tehnologice și demografice, dar 
și de evoluția pieței muncii și de 
competențele necesare;

Or. fr

Amendamentul 60
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuie la modernizarea și 
consolidarea SPOFM în domenii-cheie, în 
concordanță cu politicile Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă, cu Pilonul 
european al drepturilor sociale și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă;

(c) contribuie la modernizarea și 
consolidarea SPOFM în domenii-cheie, 
având în vedere politicile Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă, Pilonul european 
al drepturilor sociale și ODD ale ONU, 
precum și provocările legate de evoluțiile 
tehnologice, de evoluția mediului de 
muncă, de prevenirea șomajului și de o 
mai bună incluziune și un sprijin specific 
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pentru persoanele aflate în căutarea unui 
loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 61
Sara Skyttedal

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuie la modernizarea și 
consolidarea SPOFM în domenii-cheie, în 
concordanță cu politicile Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă, cu Pilonul 
european al drepturilor sociale și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă;

(c) contribuie la modernizarea, 
reorganizarea și consolidarea SPOFM în 
domenii-cheie, în concordanță cu politicile 
Uniunii și ale statelor membre privind 
ocuparea forței de muncă, cu Pilonul 
european al drepturilor sociale și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă, precum 
și cu provocările și oportunitățile legate 
de digitalizare, globalizare și evoluțiile 
mediului de lucru;

Or. en

Amendamentul 62
Stefania Zambelli

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuie la modernizarea și 
consolidarea SPOFM în domenii-cheie, în 
concordanță cu politicile Uniunii privind 
ocuparea forței de muncă, cu Pilonul 
european al drepturilor sociale și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă;

(c) contribuie la modernizarea și 
consolidarea SPOFM în domenii-cheie, în 
concordanță cu politicile naționale privind 
ocuparea forței de muncă;
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Or. it

Amendamentul 63
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera g

Textul în vigoare Amendamentul

(3a) La articolul 4 alineatul (1), litera 
(g) se înlocuiește cu următorul text:

(g) promovează și desfășoară 
schimburi de bune practici cu privire la 
identificarea tinerilor care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare și cu privire la 
dezvoltarea de inițiative care să garanteze 
că acești tineri dobândesc competențele 
necesare pentru a pătrunde și a rămâne pe 
piața muncii.

„(g) promovează și desfășoară 
schimburi de bune practici cu privire la 
integrarea șomerilor de lungă durată și a 
lucrătorilor cu dizabilități pe piața forței 
de muncă, precum și cu privire la 
identificarea și susținerea tinerilor care nu 
sunt încadrați profesional și nu urmează 
niciun program educațional sau de formare 
și cu privire la dezvoltarea de inițiative 
care să garanteze că acești tineri dobândesc 
competențele necesare pentru a pătrunde, a 
rămâne și a se dezvolta pe piața muncii.”

Or. en

Amendamentul 64
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera g

Textul în vigoare Amendamentul

(3a) La articolul 4 alineatul (1), litera 
(g) se înlocuiește cu următorul text:

(g) promovează și desfășoară „(g) identifică grupurile vulnerabile de 
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schimburi de bune practici cu privire la 
identificarea tinerilor care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare și cu 
privire la dezvoltarea de inițiative care să 
garanteze că acești tineri dobândesc 
competențele necesare pentru a pătrunde 
și a rămâne pe piața muncii.

pe piața forței de muncă, cum ar fi 
șomerii pe termen lung, lucrătorii cu 
dizabilități și tinerii care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare, promovează și 
desfășoară schimburi de bune practici cu 
privire la integrarea lor pe piața forței de 
muncă, inclusiv inițiative pentru 
dobândirea de competențe acolo unde este 
necesar.”

Or. en

Amendamentul 65
Stefania Zambelli

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

Cooperarea Cooperarea

Rețeaua dezvoltă cooperarea cu părțile 
interesate relevante de pe piața forței de 
muncă, inclusiv cu alți furnizori de servicii 
în materie de ocupare a forței de muncă și, 
după caz, cu agențiile UE în domeniul 
ocupării forței de muncă, al politicii 
sociale și al educației și formării, cu 
parteneri sociali, organizații care reprezintă 
persoanele șomere sau categoriile 
vulnerabile, organizațiile 
neguvernamentale a căror activitate este 
asociată cu ocuparea forței de muncă, 
autoritățile regionale și locale, prin 
implicarea acestora în activitățile relevante 
și la reuniunile rețelei, precum și prin 
schimbul de informații și de date.

Rețeaua dezvoltă cooperarea cu părțile 
interesate relevante de pe piața forței de 
muncă, inclusiv cu alți furnizori de servicii 
în materie de ocupare a forței de muncă, 
educație și formare, cu parteneri sociali, 
organizații care reprezintă persoanele 
șomere, autoritățile regionale și locale, prin 
implicarea acestora în activitățile relevante 
și la reuniunile rețelei, precum și prin 
schimbul de informații și de date.

Or. it

Amendamentul 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
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Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

Cooperarea Cooperarea

Rețeaua dezvoltă cooperarea cu părțile 
interesate relevante de pe piața forței de 
muncă, inclusiv cu alți furnizori de servicii 
în materie de ocupare a forței de muncă și, 
după caz, cu agențiile UE în domeniul 
ocupării forței de muncă, al politicii sociale 
și al educației și formării, cu parteneri 
sociali, organizații care reprezintă 
persoanele șomere sau categoriile 
vulnerabile, organizațiile 
neguvernamentale a căror activitate este 
asociată cu ocuparea forței de muncă, 
autoritățile regionale și locale, prin 
implicarea acestora în activitățile relevante 
și la reuniunile rețelei, precum și prin 
schimbul de informații și de date.

Rețeaua dezvoltă cooperarea cu părțile 
interesate relevante de pe piața forței de 
muncă, inclusiv cu serviciile publice 
relevante de ocupare a forței de muncă 
din țările terțe din afara SEE, cu alți 
furnizori de servicii în materie de ocupare a 
forței de muncă și cu partenerii sociali și, 
după caz, cu agențiile UE în domeniul 
ocupării forței de muncă, al politicii 
sociale, al egalității de gen și al educației 
și formării, cu organizații care reprezintă 
persoanele șomere sau categoriile 
vulnerabile, cu organismele de promovare 
a egalității, cu organizațiile 
neguvernamentale a căror activitate este 
asociată cu ocuparea forței de muncă, 
drepturile omului și tranziția echitabilă, și 
cu autoritățile regionale și locale, prin 
implicarea acestora în activitățile relevante 
și la reuniunile rețelei, precum și prin 
schimbul de informații și de date.

Or. en

Justificare

În domeniul prestării de servicii de ocupare a forței de muncă sunt raportate multe cazuri de 
discriminare, prin urmare, cooperarea cu organismele de promovare a egalității de gen 
și/sau cu organizațiile independente pentru drepturile omului ar contribui la sensibilizarea 
necesară a persoanelor responsabile și ar elimina discriminarea.

Amendamentul 67
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini
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Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

Cooperarea Cooperarea

Rețeaua dezvoltă cooperarea cu părțile 
interesate relevante de pe piața forței de 
muncă, inclusiv cu alți furnizori de servicii 
în materie de ocupare a forței de muncă și, 
după caz, cu agențiile UE în domeniul 
ocupării forței de muncă, al politicii sociale 
și al educației și formării, cu parteneri 
sociali, organizații care reprezintă 
persoanele șomere sau categoriile 
vulnerabile, organizațiile 
neguvernamentale a căror activitate este 
asociată cu ocuparea forței de muncă, 
autoritățile regionale și locale, prin 
implicarea acestora în activitățile relevante 
și la reuniunile rețelei, precum și prin 
schimbul de informații și de date.

Rețeaua dezvoltă cooperarea cu părțile 
interesate relevante de pe piața forței de 
muncă, inclusiv cu alți furnizori de servicii 
în materie de ocupare a forței de muncă și 
partenerii sociali și, după caz, cu serviciile 
publice relevante de ocupare a forței de 
muncă din țările din afara UE/SEE, cu 
agențiile UE în domeniul ocupării forței de 
muncă, al politicii sociale și al educației și 
formării, organizații care reprezintă 
persoanele șomere sau categoriile 
vulnerabile, organizațiile 
neguvernamentale a căror activitate este 
asociată cu ocuparea forței de muncă, 
autoritățile regionale și locale, prin 
implicarea acestora în activitățile relevante 
și la reuniunile rețelei, precum și prin 
schimbul de informații și de date.

Or. en

Amendamentul 68
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

Cooperarea Cooperarea

Rețeaua dezvoltă cooperarea cu părțile 
interesate relevante de pe piața forței de 
muncă, inclusiv cu alți furnizori de servicii 

Rețeaua dezvoltă cooperarea cu părțile 
interesate relevante de pe piața forței de 
muncă, inclusiv cu alți furnizori de servicii 
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în materie de ocupare a forței de muncă și, 
după caz, cu agențiile UE în domeniul 
ocupării forței de muncă, al politicii sociale 
și al educației și formării, cu parteneri 
sociali, organizații care reprezintă 
persoanele șomere sau categoriile 
vulnerabile, organizațiile 
neguvernamentale a căror activitate este 
asociată cu ocuparea forței de muncă, 
autoritățile regionale și locale, prin 
implicarea acestora în activitățile relevante 
și la reuniunile rețelei, precum și prin 
schimbul de informații și de date.

în materie de ocupare a forței de muncă și 
servicii sociale și, după caz, cu agențiile 
UE în domeniul ocupării forței de muncă, 
al politicii sociale și al educației și 
formării, cu parteneri sociali, organizații 
care reprezintă persoanele șomere sau 
categoriile vulnerabile, organizațiile de 
formare profesională, organizațiile 
neguvernamentale a căror activitate este 
asociată cu ocuparea forței de muncă, 
autoritățile regionale și locale, prin 
implicarea acestora în activitățile relevante 
și la reuniunile rețelei, precum și prin 
schimbul de informații și de date.

Or. en

Amendamentul 69
Sara Skyttedal

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

Cooperarea Cooperarea

Rețeaua dezvoltă cooperarea cu părțile 
interesate relevante de pe piața forței de 
muncă, inclusiv cu alți furnizori de servicii 
în materie de ocupare a forței de muncă și, 
după caz, cu agențiile UE în domeniul 
ocupării forței de muncă, al politicii sociale 
și al educației și formării, cu parteneri 
sociali, organizații care reprezintă 
persoanele șomere sau categoriile 
vulnerabile, organizațiile 
neguvernamentale a căror activitate este 
asociată cu ocuparea forței de muncă, 
autoritățile regionale și locale, prin 
implicarea acestora în activitățile relevante 
și la reuniunile rețelei, precum și prin 
schimbul de informații și de date.

Rețeaua dezvoltă cooperarea cu părțile 
interesate relevante de pe piața forței de 
muncă, în special cu furnizori privați și 
alți furnizori de servicii în materie de 
ocupare a forței de muncă și, după caz, cu 
agențiile UE în domeniul ocupării forței de 
muncă, al politicii sociale și al educației și 
formării, organizații care reprezintă 
persoanele șomere sau categoriile 
vulnerabile, organizațiile 
neguvernamentale a căror activitate este 
asociată cu ocuparea forței de muncă, 
autoritățile regionale și locale, prin 
implicarea acestora în activitățile relevante 
și la reuniunile rețelei, precum și prin 
schimbul de informații și de date.
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Or. en

Amendamentul 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

Cooperarea Cooperarea

Rețeaua dezvoltă cooperarea cu părțile 
interesate relevante de pe piața forței de 
muncă, inclusiv cu alți furnizori de servicii 
în materie de ocupare a forței de muncă și, 
după caz, cu agențiile UE în domeniul 
ocupării forței de muncă, al politicii sociale 
și al educației și formării, cu parteneri 
sociali, organizații care reprezintă 
persoanele șomere sau categoriile 
vulnerabile, organizațiile 
neguvernamentale a căror activitate este 
asociată cu ocuparea forței de muncă, 
autoritățile regionale și locale, prin 
implicarea acestora în activitățile relevante 
și la reuniunile rețelei, precum și prin 
schimbul de informații și de date.

Rețeaua dezvoltă cooperarea cu părțile 
interesate relevante de pe piața forței de 
muncă, inclusiv cu alți furnizori de servicii 
în materie de ocupare a forței de muncă, cu 
agențiile UE în domeniul ocupării forței de 
muncă, al politicii sociale și al educației și 
formării, cu parteneri sociali, organizații 
care reprezintă persoanele șomere sau 
categoriile vulnerabile, organizațiile 
neguvernamentale a căror activitate este 
asociată cu ocuparea forței de muncă, 
autoritățile regionale și locale, prin 
implicarea acestora în activitățile relevante 
și la reuniunile rețelei, precum și prin 
schimbul de informații și de date.

Or. en

Amendamentul 71
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 Articolul 7
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Sprijin financiar Sprijin financiar

Resursele globale pentru punerea în 
aplicare a prezentei decizii sunt puse la 
dispoziție în conformitate cu următorul 
cadru financiar multianual 2021-2027, 
după caz, iar creditele anuale aferente sunt 
autorizate de către Parlamentul European și 
Consiliu în limitele cadrului financiar.

Resursele globale pentru punerea în 
aplicare a prezentei decizii sunt puse la 
dispoziție după caz, iar creditele anuale 
aferente sunt autorizate de către 
Parlamentul European și Consiliu în 
limitele cadrului financiar.

Or. en

Amendamentul 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 Articolul 7

Sprijin financiar Sprijin financiar

Resursele globale pentru punerea în 
aplicare a prezentei decizii sunt puse la 
dispoziție în conformitate cu următorul 
cadru financiar multianual 2021-2027, 
după caz, iar creditele anuale aferente sunt 
autorizate de către Parlamentul European și 
Consiliu în limitele cadrului financiar.

Resursele necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei decizii sunt puse la 
dispoziție în conformitate cu următorul 
cadru financiar multianual 2021-2027, iar 
creditele anuale aferente sunt autorizate de 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 73
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Delegarea competenței menționată la Delegarea competenței menționată la 
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articolul 8 se conferă Comisiei până la 31 
decembrie 2027.

articolul 8 se conferă Comisiei.

Or. en

Amendamentul 74
Mounir Satouri

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 Articolul 10

Reexaminare Reexaminare

Până în septembrie 2026, Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor o evaluare 
privind aplicarea prezentei decizii.

La șapte ani după intrarea în vigoare a 
prezentei decizii și, ulterior, o dată la 
șapte ani, Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor o evaluare privind 
aplicarea prezentei decizii.
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Amendamentul 75
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 Articolul 10

Reexaminare Reexaminare

Până în septembrie 2026, Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor o evaluare 

Până în septembrie 2026, Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor o evaluare 
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privind aplicarea prezentei decizii. privind aplicarea prezentei decizii. Această 
evaluare constă, printre altele, în a stabili 
în ce măsură a contribuit rețeaua la 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 3 și dacă aceasta a adus beneficii 
tuturor categoriilor de persoane, inclusiv 
celor aflate într-o situație defavorizată.

Or. en


