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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea consolidată între serviciile 
publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2019)0620),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 149 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C9-0117/2019),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 30 octombrie 
20191, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
(A9-0000/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

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 în mod activ ocuparea forței 
de muncă și munca decentă. 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 2

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 
coopereze cu alte părți interesate de pe 
piața forței de muncă, inclusiv în special cu 
agențiile Uniunii în domeniul ocupării 
forței de muncă, al politicii sociale, al 
educației și formării, precum și cu 
partenerii sociali, pentru a promova 
sinergiile și a asigura un cadru de politică 
coerent acolo unde este cazul.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Considerentul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(-1) Considerentul 1 se înlocuiește cu 
următorul text:

(1) În concluziile sale din 17 iunie 
2010, Consiliul European a adoptat 
Strategia Europa 2020 pentru ocuparea 
forței de muncă și pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii („Strategia Europa 2020”). 
Consiliul European a pledat pentru 
mobilizarea tuturor instrumentelor și 
politicilor Uniunii pentru a sprijini 
realizarea obiectivelor comune și a invitat 
statele membre să întreprindă acțiuni 
consolidate coordonate. Serviciile publice 
de ocupare a forței de muncă (SPOFM) 
joacă un rol central în contribuția la 
realizarea, până în 2020, a obiectivului 
principal al Strategiei Europa 2020 
privind o rată a ocupării forței de muncă 
de 75 % pentru femeile și bărbații cu 
vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, în 
special prin reducerea ratei șomajului în 
rândul tinerilor.

„(1) Articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană se referă la 
dezvoltarea durabilă bazată, printre altele, 
pe ocuparea deplină a forței de muncă și 
pe progresul social ca obiective legate de 
instituirea unei piețe interne.”;

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Se introduce următorul 
considerent:
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„(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.”;

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 b (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Considerentul 16

Textul în vigoare Amendamentul

(-1b) Considerentul 16 se înlocuiește cu 
următorul text:

(16) Rețeaua și inițiativele sale ar trebui 
să fie finanțate prin intermediul secțiunii 
PROGRESS/ocuparea forței de muncă 
din cadrul Programului Uniunii Europene 
pentru ocuparea forței de muncă și 
inovare socială („EaSI”) instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în limita creditelor stabilite de Parlamentul 
European și Consiliu.

„(16) Rețeaua și inițiativele sale ar trebui 
să fie finanțate în conformitate cu 
planificarea financiară a Uniunii, după 
caz, în limita creditelor stabilite de 
Parlamentul European și Consiliu.”;

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 c (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Considerentul 17

Textul în vigoare Amendamentul

(-1c) Considerentul 17 se înlocuiește cu 
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următorul text:
(17) Pentru proiectele elaborate de rețea 
sau identificate în cadrul activităților de 
învățare reciprocă și apoi puse în aplicare 
la nivelul diferitelor SPOFM, statele 
membre ar trebui să aibă acces la 
finanțarea furnizată de Fondul social 
european (FSE), Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și Orizont 
2020, Programul-cadru pentru cercetare 
și inovare (2014-2020) instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului.

„(17) Pentru proiectele elaborate de rețea 
sau identificate în cadrul activităților de 
învățare reciprocă și apoi puse în aplicare 
la nivelul diferitelor SPOFM, statele 
membre ar trebui să aibă acces la 
finanțarea furnizată de programele 
relevante ale Uniunii.”;

Or. en

Amendamentul 7

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. en
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Amendamentul 8

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 și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite (ODD ale 
ONU); ”;

Or. en

Amendamentul 9

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 a piețelor 
forței de muncă;”;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) La articolul 3 alineatul (1), se 
introduce următoarea literă:
„(ca) egalitatea de gen;”;

Or. en

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) la articolul 4 alineatul (1) litera (a) 
se introduce următorul punct:
„(iiia) consiliere profesională și 
formare;”;

Or. en

Amendamentul 12

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, piața muncii în schimbare, 
prevenirea șomajului și capacitatea de 
inserție profesională a persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă;
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Or. en

Amendamentul 13

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

Textul în vigoare Amendamentul

(3 a) Articolul 4 alineatul (1) litera (f) 
se înlocuiește cu următorul text:

(f) adoptă și pune în aplicare 
programul său de lucru anual, care 
precizează metodele sale de lucru, 
rezultatele preconizate și detaliile cu 
privire la punerea în aplicare a învățării 
comparative;

„(f) adoptă și pune în aplicare 
programul său de lucru anual, care 
precizează metodele sale de lucru, 
rezultatele preconizate și detaliile cu 
privire la punerea în aplicare a învățării 
comparative, precum și strategiile de 
difuzare și cooperare;”;

Or. en

Amendamentul 14

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

Textul în vigoare Amendamentul

(3b) 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 privind 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 
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muncii.

Or. en

Amendamentul 15

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 de 
ocupare a forței de muncă din țările din 
afara UE/SEE, cu alți furnizori de servicii 
în materie de ocupare a forței de muncă și 
cu parteneri sociali, 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.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Decizia nr. 573/2014/UE
Articolul 6 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La articolul 6, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text:

5. Consiliul de administrație este 
asistat de un secretariat pus la dispoziție de 
Comisie și care funcționează în cadrul 
acesteia. Secretariatul pregătește, în 
cooperare cu președintele și 
vicepreședinții, reuniunile consiliului de 
administrație, programul de lucru anual și 
raportul anual al rețelei. Secretariatul 
cooperează îndeaproape cu secretariatul 
EMCO.

„5. Consiliul de administrație este 
asistat de un secretariat pus la dispoziție de 
Comisie și care funcționează în cadrul 
acesteia. Secretariatul pregătește, în 
cooperare cu președintele și 
vicepreședinții, reuniunile consiliului de 
administrație, programul de lucru anual și 
raportul anual al rețelei. Secretariatul 
cooperează strâns cu secretariatul EMCO 
pentru a coordona inițiativele dintre rețea 
și EMCO.”

Or. en


