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Amendamentul 27
Frédéric Daerden

Propunere de decizie
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 149,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 149 și 14,

Or. fr

Amendamentul 28
Frédéric Daerden

Propunere de decizie
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și, în 
special, articolele 29 și 36,

Or. fr

Amendamentul 29
Phil Bennion

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 17 iunie 2010, Consiliul European18 

a aprobat propunerea Comisiei privind 
Strategia Europa 2020 pentru ocuparea 
forței de muncă și pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii19. Consiliul European propunea 
mobilizarea generală a instrumentelor și 
politicilor corespunzătoare ale UE pentru a 

(1) La 17 iunie 2010, Consiliul European18 

a aprobat propunerea Comisiei privind 
Strategia Europa 2020 pentru ocuparea 
forței de muncă și pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii19. Consiliul European propunea 
mobilizarea generală a instrumentelor și a 
politicilor corespunzătoare ale UE pentru a 
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sprijini realizarea obiectivelor comune și 
invita statele membre să accelereze 
acțiunile coordonate. Serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă (SPOFM) au un 
rol central în îndeplinirea obiectivului 
Strategiei Europa 2020 privind atingerea, 
până în 2020, a unei rate de ocupare a 
forței de muncă de 75 % pentru femeile și 
bărbații cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de 
ani.

sprijini realizarea obiectivelor comune și a
invita statele membre să accelereze 
acțiunile coordonate. Serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă (SPOFM) au un 
rol central în îndeplinirea obiectivului 
Strategiei Europa 2020 privind atingerea, 
până în 2020, a unei rate de ocupare a 
forței de muncă de 75 % pentru femeile și 
bărbații cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de 
ani, în special prin diminuarea șomajului 
în rândul tinerilor.

__________________ __________________
18 Nr. EUCO 13/10 din data de 17/6/2010. 18 Nr. EUCO 13/10 din data de 17/6/2010.
19 Comunicarea Comisiei „Europa 2020 -
O strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”, COM(2010) 2020, 
3 martie 2010.

19 Comunicarea Comisiei „Europa 2020 –
O strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”, COM(2010)2020, 
3 martie 2010.

Or. en

Amendamentul 30
Frédéric Daerden

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Serviciile publice de ocupare a forței 
de muncă sunt servicii de interes 
economic general și sunt reglementate, ca 
atare, de articolul 14 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și de 
articolul 36 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. De 
altfel, articolul 29 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
prevede că „Orice persoană are dreptul de 
acces la un serviciu gratuit de 
plasament”;

Or. fr
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Amendamentul 31
Inês Cristina Zuber

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Consiliul 
a adoptat, la 21 octombrie 2010, orientări 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă. Aceste orientări integrate servesc 
statelor membre la definirea programelor 
lor naționale de reformă și la punerea în 
aplicare a reformelor. Orientările privind 
ocuparea forței de muncă constituie baza 
recomandărilor specifice fiecărei țări pe 
care Consiliul le adresează statelor 
membre în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din TFUE. În ultimii ani, 
acestea au inclus recomandări specifice 
privind funcționarea și capacitatea 
SPOFM, precum și eficacitatea politicilor 
active în domeniul pieței forței de muncă 
în statele membre.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 32
Inês Cristina Zuber

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Mobilitatea forței de muncă a 
determinat, în realitatea economică 
actuală, situații în care lucrătorii din 
regiunile economice periferice sunt 
nevoiți să emigreze.
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Amendamentul 33
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Aceste recomandări ar putea profita de 
o susținere mai solidă, pe bază de date 
concrete, de reacții referitoare la succesul 
punerii în aplicare a politicii și de 
cooperarea între SPOFM din statele 
membre. În acest scop, rețeaua SPOFM 
care urmează a fi înființată prin intermediul 
prezentei decizii ar trebui să ia inițiative 
precise, cum ar fi sistemele comune de 
evaluare comparativă bazate pe date 
concrete, activitățile corespunzătoare de 
învățare reciprocă, asistența reciprocă între 
membrii rețelei și punerea în aplicare de 
acțiuni strategice care își propun să 
modernizeze SPOFM. La cererea 
Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, 
Politică Socială, Sănătate și Consumatori
(EPSCO) și a Comitetul pentru ocuparea 
forței de muncă (EMCO), expertiza 
specifică a rețelei și a membrilor acesteia 
ar trebui să fie folosită, de asemenea, 
pentru a furniza date concrete în legătură 
cu dezvoltarea politicilor privind ocuparea 
forței de muncă.

(4) Aceste recomandări ar putea profita de 
o susținere mai solidă, pe bază de date 
concrete, de reacții referitoare la succesul 
punerii în aplicare a politicii și de 
cooperarea între SPOFM din statele 
membre. În acest scop, rețeaua SPOFM 
care urmează a fi înființată prin intermediul 
prezentei decizii ar trebui să ia inițiative 
precise, cum ar fi sistemele comune de 
evaluare comparativă bazate pe date 
concrete, activitățile corespunzătoare de 
învățare reciprocă, asistența reciprocă între 
membrii rețelei și punerea în aplicare de 
acțiuni strategice care își propun să 
modernizeze SPOFM. La cererea 
Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, 
Politică Socială, Sănătate și Consumatori
(EPSCO) și a Comitetului pentru ocuparea 
forței de muncă (EMCO), expertiza 
specifică a rețelei și a membrilor acesteia 
ar trebui să fie folosită, de asemenea, 
pentru a furniza date concrete în legătură 
cu dezvoltarea politicilor privind ocuparea 
forței de muncă, necesare în special 
pentru a combate rata ridicată a 
șomajului în rândul grupurilor 
vulnerabile și al tinerilor în special.

Or. en

Amendamentul 34
Heinz K. Becker
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Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Aceste recomandări ar putea profita de 
o susținere mai solidă, pe bază de date 
concrete, de reacții referitoare la succesul 
punerii în aplicare a politicii și de 
cooperarea între SPOFM din statele 
membre. În acest scop, rețeaua SPOFM 
care urmează a fi înființată prin intermediul 
prezentei decizii ar trebui să ia inițiative 
precise, cum ar fi sistemele comune de 
evaluare comparativă bazate pe date 
concrete, activitățile corespunzătoare de 
învățare reciprocă, asistența reciprocă între 
membrii rețelei și punerea în aplicare de 
acțiuni strategice care își propun să 
modernizeze SPOFM. La cererea 
Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, 
Politică Socială, Sănătate și Consumatori 
(EPSCO) și a Comitetul pentru ocuparea 
forței de muncă (EMCO), expertiza 
specifică a rețelei și a membrilor acesteia 
ar trebui să fie folosită, de asemenea, 
pentru a furniza date concrete în legătură 
cu dezvoltarea politicilor privind ocuparea 
forței de muncă.

(4) Aceste recomandări ar putea profita de 
o susținere mai solidă, pe bază de date 
concrete, de reacții referitoare la succesul 
punerii în aplicare a politicii și de 
cooperarea între SPOFM din statele 
membre. În acest scop, rețeaua SPOFM 
care urmează a fi înființată prin intermediul 
prezentei decizii ar trebui să ia inițiative 
precise, cum ar fi sistemele comune de 
evaluare comparativă bazate pe date 
concrete, activitățile corespunzătoare de 
învățare reciprocă, asistența reciprocă între 
membrii rețelei și punerea în aplicare de 
acțiuni strategice care își propun să 
modernizeze SPOFM. La cererea 
Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, 
Politică Socială, Sănătate și Consumatori 
(EPSCO) și a Comitetului pentru ocuparea 
forței de muncă (EMCO) al Parlamentului 
European și al Comisiei Europene, 
expertiza specifică a rețelei și a membrilor 
acesteia ar trebui să fie folosită, de 
asemenea, pentru a furniza date concrete în 
legătură cu dezvoltarea politicilor privind 
ocuparea forței de muncă.

Or. de

Amendamentul 35
Inês Cristina Zuber

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Aceste recomandări ar putea profita 
de o susținere mai solidă, pe bază de date 
concrete, de reacții referitoare la succesul 
punerii în aplicare a politicii și de 
cooperarea între SPOFM din statele 

(4) Rețeaua SPOFM care urmează a fi 
înființată prin intermediul prezentei decizii 
ar trebui să ia inițiative precise, cum ar fi 
sistemele comune de evaluare comparativă 
bazate pe date concrete, activitățile 
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membre. În acest scop, rețeaua SPOFM 
care urmează a fi înființată prin intermediul 
prezentei decizii ar trebui să ia inițiative 
precise, cum ar fi sistemele comune de 
evaluare comparativă bazate pe date 
concrete, activitățile corespunzătoare de 
învățare reciprocă, asistența reciprocă între 
membrii rețelei și punerea în aplicare de 
acțiuni strategice care își propun să 
modernizeze SPOFM. La cererea 
Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, 
Politică Socială, Sănătate și Consumatori
(EPSCO) și a Comitetul pentru ocuparea 
forței de muncă (EMCO), expertiza 
specifică a rețelei și a membrilor acesteia 
ar trebui să fie folosită, de asemenea, 
pentru a furniza date concrete în legătură 
cu dezvoltarea politicilor privind ocuparea 
forței de muncă.

corespunzătoare de învățare reciprocă, 
asistența reciprocă între membrii rețelei și 
punerea în aplicare de acțiuni strategice 
care își propun să modernizeze SPOFM. La 
cererea Consiliului Ocuparea Forței de 
Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
Consumatori (EPSCO) și a Comitetului
pentru ocuparea forței de muncă (EMCO), 
expertiza specifică a rețelei și a membrilor 
acesteia ar trebui să fie folosită, de 
asemenea, pentru a furniza date concrete în 
legătură cu dezvoltarea politicilor privind 
ocuparea forței de muncă.

Or. pt

Amendamentul 36
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Rețeaua SPOFM înființată prin 
intermediul prezentei decizii ar trebui să 
acționeze în strânsă cooperare cu EMCO în 
temeiul articolului 150 din TFUE și să 
contribuie la activitatea sa în calitate de 
furnizor de date concrete și de rapoarte 
privind punerea în aplicare a politicilor.
EMCO transmite aceste contribuții din 
partea rețelei SPOFM către Consiliu. În 
special, îmbinarea cunoștințelor rețelei 
SPOFM referitoare la punerea în aplicare a 
politicilor de ocupare a forței de muncă cu 
analiza comparativă a SPOFM poate servi 
factorilor de decizie politică, atât la nivel 
național, cât și de la nivelul Uniunii, la 
evaluarea și la elaborarea politicilor privind 

(6) Rețeaua SPOFM înființată prin 
intermediul prezentei decizii ar trebui să 
acționeze în strânsă cooperare cu EMCO în 
temeiul articolului 150 din TFUE și să 
contribuie la activitatea sa în calitate de 
furnizor de date concrete și de rapoarte 
privind punerea în aplicare a politicilor.
EMCO transmite aceste contribuții din 
partea rețelei SPOFM către Consiliu. În 
special, îmbinarea cunoștințelor rețelei 
SPOFM referitoare la punerea în aplicare a 
politicilor de ocupare a forței de muncă cu 
analiza comparativă a SPOFM poate servi 
factorilor de decizie politică, atât la nivel 
național, cât și de la nivelul Uniunii, la 
evaluarea și la elaborarea politicilor privind 
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ocuparea forței de muncă. ocuparea forței de muncă, contribuind la 
îndeplinirea obiectivelor specifice țării și 
la stimularea ratei ocupării forței de 
muncă, prin abordarea problemei 
posturilor vacante neocupate de pe piața 
internă.

Or. en

Amendamentul 37
Phil Bennion

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Rețeaua SPOFM ar trebui să contribuie 
la punerea în aplicare a unor inițiative de 
politică în domeniul ocupării forței de 
muncă, cum ar fi Recomandarea 
Consiliului privind înființarea unei garanții 
pentru tineret21. Rețeaua poate sprijini, de 
asemenea, inițiative care vizează facilitarea 
tranziției de la educație și formare la locul 
de muncă, inclusiv printr-o mai mare 
transparență a competențelor și a 
calificărilor.

(7) Rețeaua SPOFM ar trebui să contribuie 
la punerea în aplicare a unor inițiative de 
politică în domeniul ocupării forței de 
muncă, cum ar fi Recomandarea 
Consiliului privind înființarea unei garanții 
pentru tineret21. Rețeaua ar trebui să 
stabilească și să facă schimb 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. 
Rețeaua poate sprijini, de asemenea, 
inițiative care vizează facilitarea tranziției 
de la educație și formare la locul de muncă, 
inclusiv printr-o mai mare transparență a 
competențelor și a calificărilor și prin 
promovarea uceniciilor și a învățării 
bazate pe muncă.

__________________ __________________
21 Recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret
(7123/13).

21 Recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret
(7123/13).

Or. en
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Amendamentul 38
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Rețeaua SPOFM ar trebui să contribuie 
la punerea în aplicare a unor inițiative de 
politică în domeniul ocupării forței de 
muncă, cum ar fi Recomandarea 
Consiliului privind înființarea unei garanții 
pentru tineret21. Rețeaua poate sprijini, de 
asemenea, inițiative care vizează facilitarea 
tranziției de la educație și formare la locul 
de muncă, inclusiv printr-o mai mare 
transparență a competențelor și a 
calificărilor.

(7) Rețeaua SPOFM ar trebui să contribuie 
la punerea în aplicare a unor inițiative de 
politică în domeniul ocupării forței de 
muncă, cum ar fi Recomandarea 
Consiliului privind înființarea unei garanții 
pentru tineret21. Rețeaua poate sprijini, de 
asemenea, inițiative care vizează facilitarea 
tranziției de la educație și formare la locul 
de muncă, oferind consiliere persoanelor 
care își caută un loc de muncă privind 
uceniciile, stagiile și învățământul 
superior, printr-o mai mare transparență a 
competențelor și a calificărilor, necesare 
pentru o adaptare mai bună la necesitățile 
pieței și cerințele angajatorilor.

__________________ __________________
21 Recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret
(7123/13).

21 Recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret
(7123/13).

Or. en

Amendamentul 39
Phil Bennion

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Rețeaua SPOFM ar trebui să 
consolideze cooperarea între membrii săi, 
să dezvolte inițiativele comune care 
vizează schimburile de informații și de 
bune practici în toate domeniile care sunt 

(8) Rețeaua SPOFM ar trebui să 
consolideze cooperarea între membrii săi, 
să dezvolte inițiativele comune care 
vizează schimburile de informații și de 
bune practici în toate domeniile care sunt 
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de competența SPOFM, analizele 
comparative și consilierea, precum și 
promovarea unor abordări inovatoare la 
furnizarea de servicii în materie de ocupare 
a forței de muncă. Prin înființarea acestei 
rețele, devine posibilă compararea 
exhaustivă a tuturor SPOFM, pe bază de 
date concrete și punând accentul pe 
performanțe, pentru a se identifica cele mai 
bune practici. Pornind de la aceste 
rezultate, membrii rețelei ar trebui să poată 
modela arhitectura și modalitățile de 
furnizare a serviciilor de ocupare a forței 
de muncă în contextul responsabilităților 
lor specifice. Inițiativele luate de rețea ar 
trebui să îmbunătățească eficacitatea 
SPOFM și să eficientizeze cheltuielile 
publice.

de competența SPOFM, analizele 
comparative și consilierea, precum și 
promovarea unor abordări inovatoare la 
furnizarea de servicii în materie de ocupare
a forței de muncă. Prin înființarea acestei 
rețele, devine posibilă compararea 
exhaustivă a tuturor SPOFM, pe bază de 
date concrete și punând accentul pe 
performanțe, pentru a se identifica cele mai 
bune practici. Pornind de la aceste 
rezultate, membrii rețelei ar trebui să poată 
modela arhitectura și modalitățile de 
furnizare a serviciilor de ocupare a forței 
de muncă în contextul responsabilităților 
lor specifice. Inițiativele luate de rețea ar 
trebui să îmbunătățească eficacitatea 
SPOFM și să eficientizeze cheltuielile 
publice. Rețeaua ar trebui să coopereze și 
cu serviciile private de ocupare a forței de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 40
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Rețeaua SPOFM ar trebui să 
consolideze cooperarea între membrii săi, 
să dezvolte inițiativele comune care 
vizează schimburile de informații și de 
bune practici în toate domeniile care sunt 
de competența SPOFM, analizele 
comparative și consilierea, precum și 
promovarea unor abordări inovatoare la 
furnizarea de servicii în materie de ocupare 
a forței de muncă. Prin înființarea acestei 
rețele, devine posibilă compararea 
exhaustivă a tuturor SPOFM, pe bază de 
date concrete și punând accentul pe 
performanțe, pentru a se identifica cele mai 
bune practici. Pornind de la aceste 

(8) Rețeaua SPOFM ar trebui să 
consolideze cooperarea între membrii săi, 
să dezvolte inițiativele comune care 
vizează schimburile de informații și de 
bune practici în toate domeniile care sunt 
de competența SPOFM, analizele 
comparative și consilierea, precum și 
promovarea unor abordări inovatoare la 
furnizarea de servicii în materie de ocupare 
a forței de muncă. Prin înființarea acestei 
rețele, devine posibilă compararea 
exhaustivă a tuturor SPOFM, pe bază de 
date concrete și punând accentul pe 
performanțe, pentru a se identifica cele mai 
bune practici. Pornind de la aceste 
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rezultate, membrii rețelei ar trebui să poată 
modela arhitectura și modalitățile de 
furnizare a serviciilor de ocupare a forței 
de muncă în contextul responsabilităților 
lor specifice. Inițiativele luate de rețea ar 
trebui să îmbunătățească eficacitatea 
SPOFM și să eficientizeze cheltuielile 
publice.

rezultate, membrii rețelei ar trebui să poată 
modela arhitectura și modalitățile de 
furnizare a serviciilor de ocupare a forței 
de muncă în contextul responsabilităților 
lor specifice, asigurând o armonizare mai 
bună între competențele și calificările 
persoanelor care își caută un loc de 
muncă și necesitățile angajatorilor.
Inițiativele luate de rețea ar trebui să 
îmbunătățească eficacitatea SPOFM și să 
eficientizeze cheltuielile publice.

Or. en

Amendamentul 41
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Rețeaua SPOFM ar trebui să 
consolideze cooperarea între membrii săi, 
să dezvolte inițiativele comune care 
vizează schimburile de informații și de 
bune practici în toate domeniile care sunt 
de competența SPOFM, analizele 
comparative și consilierea, precum și 
promovarea unor abordări inovatoare la 
furnizarea de servicii în materie de ocupare 
a forței de muncă. Prin înființarea acestei 
rețele, devine posibilă compararea 
exhaustivă a tuturor SPOFM, pe bază de 
date concrete și punând accentul pe 
performanțe, pentru a se identifica cele mai 
bune practici. Pornind de la aceste 
rezultate, membrii rețelei ar trebui să poată 
modela arhitectura și modalitățile de 
furnizare a serviciilor de ocupare a forței 
de muncă în contextul responsabilităților 
lor specifice. Inițiativele luate de rețea ar 
trebui să îmbunătățească eficacitatea 
SPOFM și să eficientizeze cheltuielile 
publice.

(8) Rețeaua SPOFM ar trebui să 
consolideze cooperarea între membrii săi, 
să dezvolte inițiativele comune care 
vizează schimburile de informații și de 
bune practici în toate domeniile care sunt 
de competența SPOFM, analizele 
comparative și consilierea, precum și 
promovarea unor abordări inovatoare la 
furnizarea de servicii în materie de ocupare 
a forței de muncă. Prin înființarea acestei 
rețele, devine posibilă compararea 
exhaustivă a tuturor SPOFM, pe bază de 
date concrete și punând accentul pe 
performanțe, pentru a se identifica cele mai 
bune practici și structurile de lucru din 
statele membre. Pornind de la aceste 
rezultate, membrii rețelei ar trebui să poată 
modela arhitectura și modalitățile de 
furnizare a serviciilor de ocupare a forței 
de muncă în contextul responsabilităților 
lor specifice. Inițiativele luate de rețea ar 
trebui să îmbunătățească eficacitatea 
SPOFM și să eficientizeze cheltuielile 
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publice.

Or. de

Amendamentul 42
Inês Cristina Zuber

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Rețeaua SPOFM ar trebui să 
consolideze cooperarea între membrii săi, 
să dezvolte inițiativele comune care 
vizează schimburile de informații și de 
bune practici în toate domeniile care sunt 
de competența SPOFM, analizele 
comparative și consilierea, precum și 
promovarea unor abordări inovatoare la 
furnizarea de servicii în materie de ocupare 
a forței de muncă. Prin înființarea acestei 
rețele, devine posibilă compararea 
exhaustivă a tuturor SPOFM, pe bază de 
date concrete și punând accentul pe 
performanțe, pentru a se identifica cele mai 
bune practici. Pornind de la aceste 
rezultate, membrii rețelei ar trebui să poată 
modela arhitectura și modalitățile de 
furnizare a serviciilor de ocupare a forței 
de muncă în contextul responsabilităților 
lor specifice. Inițiativele luate de rețea ar 
trebui să îmbunătățească eficacitatea 
SPOFM și să eficientizeze cheltuielile
publice.

(8) Rețeaua SPOFM ar trebui să 
consolideze cooperarea între membrii săi, 
să dezvolte inițiativele comune care 
vizează schimburile de informații și de 
bune practici în toate domeniile care sunt 
de competența SPOFM, analizele 
comparative și consilierea, precum și 
promovarea unor abordări inovatoare la 
furnizarea de servicii în materie de ocupare 
a forței de muncă. Prin înființarea acestei 
rețele, devine posibilă compararea 
exhaustivă a tuturor SPOFM, pe bază de 
date concrete și punând accentul pe 
performanțe, pentru a se identifica cele mai 
bune practici. Pornind de la aceste 
rezultate, membrii rețelei ar trebui să poată 
modela arhitectura și modalitățile de 
furnizare a serviciilor de ocupare a forței 
de muncă în contextul responsabilităților 
lor specifice. Inițiativele luate de rețea ar 
trebui să contribuie la îmbunătățirea 
răspunderii la particularitățile serviciilor
publice de ocupare a forței de muncă din 
fiecare stat membru, fiind necesară în 
acest scop alocarea unor fonduri 
adecvate.

Or. pt

Amendamentul 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès
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Propunere de decizie
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Cu scopul de a aduce activitatea 
comună a serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă la nivelul cel mai 
apropiat de realitatea pieței forței de 
muncă, ar trebui ca Eurostat să dispună 
în termen real de cifrele șomajului la 
nivel NUTS 3.

Or. fr

Amendamentul 44
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă, desemnate de către statele membre 
și

(a) serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă, desemnate de către statele membre, 
în cadrul cărora acestea își trimit câte un 
reprezentant și

Or. de

Amendamentul 45
Inês Cristina Zuber

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) partenerii sociali;

Or. pt
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Amendamentul 46
Frédéric Daerden

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care au servicii publice de 
ocupare a forței de muncă cu caracter 
regional și autonom asigură reprezentarea 
adecvată a acestora în inițiativele specifice 
ale rețelei.

Statele membre care au servicii publice de 
ocupare a forței de muncă cu caracter local 
sau regional și autonom asigură 
reprezentarea adecvată a acestora în 
inițiativele specifice ale rețelei. 
Reprezentanții serviciilor publice de 
ocupare a forței de muncă trebuie, de 
asemenea, să depună toate eforturile 
necesare pentru ca avizele și experiențele 
autorităților locale și regionale să fie 
incluse în activitățile rețelei și pentru a 
furniza informații depline autorităților 
locale și regionale cu privire la activitățile 
respective.

Or. fr

Amendamentul 47
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care au servicii publice de 
ocupare a forței de muncă cu caracter 
regional și autonom asigură reprezentarea 
adecvată a acestora în inițiativele specifice 
ale rețelei.

Statele membre care au servicii publice de 
ocupare a forței de muncă cu caracter 
regional și autonom asigură reprezentarea 
adecvată a acestora în inițiativele specifice 
ale rețelei. Fiecare stat membru primește 
un vot în cadrul „rețelei”, indiferent de 
numărul serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă regionale.

Or. de



PE522.804v01-00 16/28 AM\1007889RO.doc

RO

Amendamentul 48
Frédéric Daerden

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu scopul de a asista rețeaua pentru a 
determina nivelul de competență adecvat, 
un statut de observator în cadrul acesteia 
va fi atribuit unui reprezentant desemnat 
de Comitetul Regiunilor.

Or. fr

Justificare

Autoritățile locale din anumite state membre sunt direct responsabile de serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă sau de activități cum ar fi sisteme de formare profesională, 
anticiparea nevoilor care țin de competența pieței forței de muncă sau ajutorul la angajare. 
În consecință, calitatea contribuției rețelei în procesul decizional al Uniunii ar fi consolidată 
dacă experiențele și practicile nivelurilor locale ar fi recunoscute din punct de vedere formal 
și incluse în activitatea sa.

Amendamentul 49
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru ocuparea forței de muncă și 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și a 
obiectivelor sale principale, în special a 
celor referitoare la ocuparea forței de 
muncă;

(a) creșterea cooperării privind inițiativele 
specifice pentru modernizarea SPOFM în 
contextul crizei economice actuale și în 
vederea realizării Strategiei Europa 2020 
pentru ocuparea forței de muncă și pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și a obiectivelor sale 
principale, în special a celor referitoare la 
ocuparea forței de muncă;

Or. en
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Amendamentul 50
Danuta Jazłowiecka

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sprijinirea grupurilor sociale celor 
mai vulnerabile cu rate ridicate ale 
șomajului, în special tinerii și lucrătorii în 
vârstă;

Or. en

Amendamentul 51
Jean Lambert

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovarea muncii decente;

Or. en

Amendamentul 52
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o mai bună funcționare a piețelor forței 
de muncă din UE prin compararea 
performanței serviciilor publice de 
ocupare a forței de muncă cu criteriile de 
referință relevante;

Or. en
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Amendamentul 53
Inês Cristina Zuber

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) promovarea muncii sociale și a 
drepturilor la muncă în fiecare stat 
membru;

Or. pt

Amendamentul 54
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o mai bună integrare a piețelor forței de 
muncă;

(c) identificarea celor mai bune practici, o 
mai bună integrare a piețelor forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 55
Danuta Jazłowiecka

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creșterea mobilității geografice și 
profesionale;

(d) creșterea mobilității geografice și 
profesionale voluntare;

Or. en
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Amendamentul 56
Inês Cristina Zuber

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creșterea mobilității geografice și 
profesionale;

(d) mobilitatea geografică și profesională;

Or. pt

Amendamentul 57
Phil Bennion

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) reducerea șomajului în rândul 
tinerilor prin monitorizarea și sprijinirea 
punerii în aplicare a unor inițiative 
precum garanția pentru tineret;

Or. en

Amendamentul 58
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o implicare suficientă în activități de 
învățare reciprocă și de evaluare 
comparativă în statele membre;

Or. en
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Amendamentul 59
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o învățare comparativă consolidată, 
care să permită o mai bună aplicare a 
celor mai bune practici de succes.

Or. de

Amendamentul 60
Phil Bennion

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) identificarea lacunelor în materie de 
competențe și furnizarea de informații 
privind domeniul de aplicare și 
localizarea;

Or. en

Amendamentul 61
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) evaluare și verificare, menite să 
stabilească pe termen scurt inițiativele 
politice necesare legate de piața muncii;

Or. de
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Amendamentul 62
Frédéric Daerden

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborează și pune în aplicare, la nivel 
european, sisteme de evaluare comparativă 
bazate pe date concrete în rândul serviciilor 
publice de ocupare a forței de muncă, 
aceste sisteme având la bază utilizarea de 
indicatori cantitativi și calitativi pentru a 
evalua performanțele SPOFM și pentru a 
colecta date concrete, în vederea creării 
unui instrument corespunzător de învățare 
reciprocă. De asemenea, participă în mod 
activ la punerea în aplicare a acestor 
activități prin schimbul de date, cunoștințe 
și practici;

(a) elaborează și pune în aplicare, la nivel 
european, sisteme de evaluare comparativă 
bazate pe date concrete în rândul serviciilor 
publice de ocupare a forței de muncă, 
aceste sisteme având la bază utilizarea de 
indicatori cantitativi și calitativi pentru a 
evalua performanțele SPOFM și pentru a 
colecta date concrete, în vederea creării 
unui instrument corespunzător de învățare 
reciprocă. De asemenea, participă în mod 
activ la punerea în aplicare a acestor 
activități prin schimbul de date, cunoștințe 
și practici; obiectivul nu ar trebui să fie 
acela de a crea un „clasament” sau de a 
stabili obiective, ci de a facilita învățarea 
în baza unei metodologii comune;

Or. fr

Amendamentul 63
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborează și pune în aplicare, la nivel 
european, sisteme de evaluare comparativă 
bazate pe date concrete în rândul serviciilor 
publice de ocupare a forței de muncă, 
aceste sisteme având la bază utilizarea de 
indicatori cantitativi și calitativi pentru a 
evalua performanțele SPOFM și pentru a 
colecta date concrete, în vederea creării 
unui instrument corespunzător de învățare 
reciprocă. De asemenea, participă în mod 
activ la punerea în aplicare a acestor 

(a) elaborează și pune în aplicare, la nivel 
european, sisteme de evaluare comparativă 
bazate pe date concrete în rândul serviciilor 
publice de ocupare a forței de muncă, 
aceste sisteme având la bază utilizarea de 
indicatori cantitativi și calitativi pentru a 
evalua performanțele SPOFM și pentru a 
colecta date concrete din toate statele 
membre, în vederea creării unui instrument 
corespunzător de învățare reciprocă. De 
asemenea, participă în mod activ la 
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activități prin schimbul de date, cunoștințe 
și practici;

punerea în aplicare a acestor activități prin 
schimbul de date, cunoștințe și bune
practici;

Or. en

Amendamentul 64
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborează și pune în aplicare, la nivel 
european, sisteme de evaluare comparativă 
bazate pe date concrete în rândul serviciilor 
publice de ocupare a forței de muncă, 
aceste sisteme având la bază utilizarea de 
indicatori cantitativi și calitativi pentru a 
evalua performanțele SPOFM și pentru a 
colecta date concrete, în vederea creării 
unui instrument corespunzător de învățare 
reciprocă. De asemenea, participă în mod 
activ la punerea în aplicare a acestor 
activități prin schimbul de date, cunoștințe 
și practici;

(a) elaborează și pune în aplicare, la nivel 
european, sisteme de învățare comparativă 
bazate pe date concrete în rândul serviciilor 
publice de ocupare a forței de muncă, 
aceste sisteme având la bază utilizarea de 
indicatori cantitativi și calitativi pentru a 
evalua performanțele SPOFM și pentru a 
colecta date concrete, în vederea creării 
unui instrument corespunzător de învățare 
reciprocă. De asemenea, participă în mod 
activ la punerea în aplicare a acestor 
activități prin schimbul de date, cunoștințe 
și practici;

Or. de

Amendamentul 65
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adoptă și pune în aplicare un concept 
pentru modernizarea și consolidarea 
SPOFM în domenii cheie;

(c) adoptă și pune în aplicare un concept 
pentru modernizarea și consolidarea 
SPOFM în domenii-cheie prin 
promovarea învățării reciproce și 
îmbunătățirea capacității și eficacității 
serviciilor.
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Or. en

Amendamentul 66
Jean Lambert

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adoptă și pune în aplicare un concept 
pentru modernizarea și consolidarea 
SPOFM în domenii cheie;

(c) adoptă și pune în aplicare un concept 
pentru modernizarea și consolidarea 
SPOFM în domenii-cheie în conformitate 
cu obiective sociale mai cuprinzătoare;

Or. en

Amendamentul 67
Jean Lambert

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) elaborează rapoarte în materie de 
ocupare a forței de muncă, atât la cererea 
Consiliului sau a Comisiei, cât și din 
proprie inițiativă;

(d) elaborează rapoarte în materie de 
ocupare a forței de muncă, la cererea 
Consiliului, a Parlamentului European
sau din proprie inițiativă;

Or. en

Amendamentul 68
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) contribuie la punerea în aplicare a unor 
inițiative de politică în domeniul ocupării 

(e) contribuie la punerea în aplicare a unor 
inițiative de politică în domeniul ocupării 
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forței de muncă; forței de muncă și în materie socială;

Or. de

Amendamentul 69
Phil Bennion

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) stabilește și face schimb 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.

Or. en

Amendamentul 70
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rețeaua stabilește un mecanism de 
raportare referitor la inițiativele menționate 
la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b). 
Membrii rețelei transmit anual un raport 
rețelei, în temeiul prezentului alineat.

(2) Rețeaua stabilește un mecanism de 
raportare referitor la toate inițiativele 
menționate la articolul 3 alineatul (1). 
Membrii rețelei transmit anual un raport 
rețelei, în temeiul prezentului alineat.

Or. de

Amendamentul 71
Frédéric Daerden
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Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rețeaua cooperează cu părțile interesate de 
pe piața forței de muncă, inclusiv cu alți 
furnizori de servicii în materie de ocupare a 
forței de muncă, prin implicarea acestora în 
activitățile relevante și la reuniunile rețelei, 
precum și prin schimbul de informații și de 
date.

Rețeaua cooperează, ocazional și exclusiv 
din proprie inițiativă, cu părțile interesate 
de pe piața forței de muncă, inclusiv cu alți 
furnizori de servicii în materie de ocupare a 
forței de muncă, inclusiv oficiile de 
plasare temporară, serviciile private de 
ocupare a forței de muncă, organizațiile 
neguvernamentale a căror activitate este 
asociată cu ocuparea forței de muncă,
autoritățile locale și regionale, dacă este 
cazul, și rețeaua europeană pentru 
politica de orientare pe întreg parcursul 
vieții, prin implicarea acestora în 
activitățile relevante și la reuniunile rețelei, 
precum și prin schimbul de informații și de 
date.

Or. fr

Amendamentul 72
Jean Lambert

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rețeaua cooperează cu părțile interesate de 
pe piața forței de muncă, inclusiv cu alți 
furnizori de servicii în materie de ocupare a 
forței de muncă, prin implicarea acestora în 
activitățile relevante și la reuniunile rețelei, 
precum și prin schimbul de informații și de 
date.

Rețeaua cooperează cu părțile interesate de 
pe piața forței de muncă, inclusiv cu alți 
furnizori de servicii în materie de ocupare a 
forței de muncă și cu organizații care 
reprezentă persoanele șomere sau 
grupurile vulnerabile, prin implicarea 
acestora în activitățile relevante și la 
reuniunile rețelei, precum și prin schimbul 
de informații și de date.

Or. en
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Amendamentul 73
Inês Cristina Zuber

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rețeaua cooperează cu părțile interesate de 
pe piața forței de muncă, inclusiv cu alți 
furnizori de servicii în materie de ocupare a 
forței de muncă, prin implicarea acestora în 
activitățile relevante și la reuniunile rețelei, 
precum și prin schimbul de informații și de 
date.

Rețeaua cooperează cu părțile interesate de 
pe piața forței de muncă, inclusiv cu
sindicatele și reprezentanții lucrătorilor și 
cu alți furnizori de servicii în materie de 
ocupare a forței de muncă, prin implicarea 
acestora în activitățile relevante și la 
reuniunile rețelei, precum și prin schimbul 
de informații și de date.

Or. pt

Amendamentul 74
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul de administrație adoptă, prin 
decizie unanimă, regulamentul său de 
procedură care include, printre altele, 
modalitățile de luare a hotărârilor de către 
consiliu, precum și dispozițiile privind 
numirea și durata mandatului președintelui 
și vicepreședinților rețelei. Consiliul de 
administrație adoptă, prin decizia 
majorității, programul său anual de lucru, 
care include înființarea de grupuri de lucru 
și regimul lingvistic al reuniunilor rețelei, 
precum și raportul anual al rețelei, care este 
făcut public.

(3) Consiliul de administrație adoptă, prin 
decizie unanimă, regulamentul său de 
procedură care include, printre altele, 
modalitățile de luare a hotărârilor de către 
consiliu, precum și dispozițiile privind 
numirea și durata mandatului președintelui 
și vicepreședinților rețelei. Consiliul de 
administrație adoptă, prin decizia 
majorității, programul său anual de lucru, 
care include înființarea de grupuri de lucru 
și regimul lingvistic al reuniunilor rețelei, 
precum și raportul anual al rețelei, care este 
făcut public și transmis Parlamentului 
European, unde este evaluat și revizuit de 
Comisia pentru ocuparea forței de muncă 
și afaceri sociale.
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Amendamentul 75
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 7 eliminat
Adoptarea cadrului general
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 8 
privind cadrul general de punere în 
aplicare a inițiativelor de evaluare 
comparativă și de învățare reciprocă, 
astfel cum sunt definite la articolul 3 
alineatul (1), inclusiv metodologia, 
indicatorii cantitativi și calitativi de bază 
pentru a evalua performanțele SPOFM, 
instrumentele de învățare folosite în 
cadrul programului integrat de învățare 
reciprocă și condițiile de participare la 
aceste inițiative.

Or. de

Amendamentul 76
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La patru ani de la intrarea în vigoare, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului regiunilor 
un raport privind aplicarea prezentei 
decizii. Raportul evaluează, în special, 
măsura în care rețeaua a contribuit la 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 2 și dacă aceasta și-a îndeplinit 

La doi ani de la intrarea în vigoare, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului regiunilor 
un raport privind aplicarea prezentei 
decizii. Raportul evaluează, în special, 
măsura în care rețeaua a contribuit la 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 2 și dacă aceasta și-a îndeplinit 
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sarcinile. sarcinile.
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