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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

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0430),

– 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 (C7-0177/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-
0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

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

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Reuniunea informală a miniștrilor în 
cadrul Consiliului EPSCO a afirmat că o 
cooperare mai intensă și mai bine definită 
între SPOFM ar conduce la o ameliorare a 
schimbului de bune practici și a solicitat o 
propunere detaliată privind inițiativa de
„învățare comparativă”.

(5) Cooperarea mai intensă și mai bine 
definită între SPOFM ar conduce la o 
ameliorare a schimbului de bune practici și
ar trebui solicitată o propunere detaliată 
privind inițiativa de „învățare comparativă.

Or. fr
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Amendamentul 2

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 
ocuparea forței de muncă.

(6) Rețeaua SPOFM înființată prin 
intermediul prezentei decizii ar trebui să 
acționeze în strânsă cooperare cu EMCO în 
temeiul articolului 150 din TFUE, în 
special la nivelul secretariatelor lor 
respective, 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, în forma lor originală, 
Parlamentului European și Consiliului, 
dacă este cazul, însoțite de comentarii. 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 
ocuparea forței de muncă. EMCO 
informează, de asemenea, rețeaua 
SPOFM cu privire la activitățile sale.

Or. fr

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Procedurile asociate politicilor 
publice constau într-o fază de elaborare și 
o fază de punere în aplicare. În acest 
cadru, Parlamentul European și 
Consiliul, în calitatea lor de colegislatori 
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finali, ar trebui să aibă o viziune de 
ansamblu asupra ambelor perspective. În 
vreme ce EMCO se ocupă de faza de 
elaborare, rețeaua SPOFM ar trebui să se 
concentreze asupra fazei de punere în 
aplicare a politicilor publice de ocupare a 
forței de muncă. În acest context, 
schimbul reciproc de informații între 
EMCO și rețeaua SPOFM este 
fundamental. EMCO ar trebui să aibă 
posibilitatea de a face comentarii privind 
contribuțiile rețelei, însă nu și de a 
modifica aceste contribuții. De asemenea, 
nu ar trebui să existe un mecanism de 
aprobare de către EMCO a rapoartelor 
sau a programelor anuale de lucru.  Cu 
toate acestea, secretariatele acestor două 
organisme ar trebui să coopereze în mod 
strâns.

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ca urmare a varietății modelelor, 
sarcinilor și formelor de furnizare a 
serviciilor în diferitele SPOFM, este la 
latitudinea fiecărui stat membru să 
desemneze în conducerea superioară a 
serviciilor sale publice de ocupare a forței 
de muncă un membru pentru consiliul de 
administrație al rețelei SPOFM. După caz, 
membrii ar trebui să reprezinte în consiliul 
de administrație și celelalte servicii publice 
de ocupare a forței de muncă din 
respectivul stat membru. Membrii numiți 
ar trebui să aibă capacitatea de a lua decizii 
în numele organizațiilor din care provin.
Pentru a asigura implicarea tuturor SPOFM 
în funcționarea rețelei, activitățile ar trebui 
să fie deschise pentru toate nivelurile de 

(10) Ca urmare a varietății modelelor, 
sarcinilor și formelor de furnizare a 
serviciilor în diferitele SPOFM, este la 
latitudinea fiecărui stat membru să 
desemneze în conducerea superioară a 
serviciilor sale publice de ocupare a forței 
de muncă un membru titular și unul sau 
mai mulți membri supleanți pentru 
consiliul de administrație al rețelei 
SPOFM. După caz, membrii și/sau membri 
supleanți ar trebui să reprezinte în consiliul 
de administrație și celelalte servicii publice 
de ocupare a forței de muncă din 
respectivul stat membru. Membrii numiți 
ar trebui să aibă capacitatea de a lua decizii 
în numele organizațiilor din care provin.
Pentru a asigura implicarea tuturor SPOFM 
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participare. în funcționarea rețelei, activitățile ar trebui 
să fie deschise pentru toate nivelurile de 
participare.

Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) La 16 ianuarie 2013, Parlamentul 
European a adoptat o rezoluție privind 
stabilirea unei garanții pentru tineret, de 
care ar trebui să se țină seama la 
redactarea oricărui nou text legislativ cu 
impact asupra pieței muncii.

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înființare Obiectiv

Or. fr

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Definiții

În scopul prezentei directive, se aplică 
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următoarea definiție: „învățare 
comparativă” înseamnă crearea unei 
legături sistematice și integrate între 
activitățile de comparare și de învățare 
reciprocă, adică identificarea bunelor 
performanțe din sectoarele de activitate-
cheie prin intermediul unei comparări 
bazate pe indicatori, identificarea bunelor 
practici și împărtășirea experiențelor și a 
celor mai bune practici prin intermediul 
procesului de învățare;

Or. fr

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul UE se înființează, pentru 
perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 
2020, o rețea a serviciilor publice de 
ocupare a forței de muncă (SPOFM), 
denumită în continuare „rețeaua”. Rețeaua 
va lua inițiativele definite la articolul 3.

La nivelul UE se înființează, pentru 
perioada cuprinsă între prima zi după 
publicarea prezentei decizii în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și 31 
decembrie 2020, o rețea a serviciilor 
publice de ocupare a forței de muncă
(SPOFM), denumită în continuare
„rețeaua”. Rețeaua va lua inițiativele 
definite la articolul 3.

Or. fr

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) partenerii sociali;

Or. fr
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Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb). administrațiile naționale de inspecție 
a muncii.

Or. fr

Amendamentul 11

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) punerea în aplicare a politicilor 
Uniunii, inclusiv 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;

Or. fr

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) lupta împotriva șomajului tinerilor, 
garantându-se faptul că tuturor tinerilor 
cetățeni ai Uniunii, care sunt rezidenți 
legali și au cel mult 25 de ani, precum și 
proaspeților absolvenți care au mai puțin 
de 30 de ani li se propune un loc de 
muncă, o formare continuă sau o 
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instruire de calitate în termen de patru 
luni de la pierderea locului de muncă sau 
de la terminarea studiilor;

Or. fr

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) promovarea unui loc de muncă 
durabil;

Or. fr

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) adaptarea competențelor la nevoile 
angajaților și la cele ale angajatorilor;

Or. fr

Amendamentul 15

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, fără o concurență neloială 
între lucrători, în conformitate cu 
legislația Uniunii în acest domeniu;
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Or. fr

Amendamentul 16

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;

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. fr

Amendamentul 17

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, atât la cererea  
Parlamentului European, a Consiliului 
sau a Comisiei, cât și din proprie inițiativă;

Or. fr
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Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) evaluează impactul punerii în 
aplicare a legislației asupra mobilității 
lucrătorilor Uniunii pe piețele muncii din 
statele membre. 

Or. fr

Amendamentul 19

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, inclusiv oficiile de 
plasare temporară, serviciile private de 
ocupare a forței de muncă, organizațiile 
neguvernamentale a căror activitate este 
în relație cu ocuparea forței de muncă, 
autoritățile locale, 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
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Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rețeaua este administrată de un consiliu de 
administrație în care fiecare stat membru 
numește un membru și un membru 
supleant care fac parte din conducerea 
superioară a serviciilor publice de ocupare 
a forței de muncă. Comisia numește un 
membru și un membru supleant în consiliul 
de administrație. Membrii supleanți 
înlocuiesc membrii ori de câte ori este 
necesar.

Rețeaua este administrată de un consiliu de 
administrație în care fiecare stat membru 
numește un membru și unul sau mai mulți 
membri supleanți care fac parte din 
conducerea superioară a serviciilor publice 
de ocupare a forței de muncă, respectând 
gradul de centralizare a competențelor în 
materie de politici de ocupare a forței de 
muncă în statul membru respectiv.
Comisia numește un membru și un 
membru supleant în consiliul de 
administrație. Membrii supleanți înlocuiesc 
membrii ori de câte ori este necesar.

Or. fr

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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 și Consiliului.

Or. fr
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Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele globale pentru punerea în 
aplicare a prezentei decizii sunt stabilite în 
cadrul programului pentru schimbare și 
inovare socială, iar creditele anuale 
aferente sunt autorizate de către autoritatea 
bugetară în limitele cadrului financiar.

Resursele globale pentru punerea în 
aplicare a prezentei decizii sunt stabilite în 
cadrul programului pentru ocuparea forței 
de muncă și inovare socială, iar creditele 
anuale aferente sunt autorizate de către 
autoritatea bugetară în limitele cadrului 
financiar.
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. fr

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adoptarea cadrului general Adoptarea cadrului tehnic
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. fr

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 7



PE519.577v01-00 16/18 PR\1003848RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Comisia este împuternicită să adopte, după 
consultarea rețelei SPOFM, 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. fr

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul
articolului 7 intră în vigoare numai în cazul 
în care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecțiuni. Perioada 
menționată se prelungește cu două luni, la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul
articolului 7 intră în vigoare numai în cazul 
în care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de trei luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecțiuni. Perioada 
menționată se prelungește cu trei luni, la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului..

Or. fr
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Amendamentul 26

Propunere de decizie
Articolul 9

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 
sarcinile.

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 
sarcinile. Dacă este cazul, Comisia 
prezintă o propunere de revizuire a 
prezentei decizii.

Or. fr
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunere de expunere de motive

În contextul crizei economice și a șomajului care o însoțește, dar și datorită transformării 
piețelor naționale de ocupare a forței de muncă datorită evoluțiilor tehnologice, nevoilor 
variabile de mână de lucru sau transformării carierelor profesionale (mobilitate geografică sau 
între sectoare, întreruperi și reluări ale activității profesionale), misiunile și modurile de 
funcționare ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă s-au schimbat.

Având în vedere angajamentul statelor membre de a-și coordona mai bine politicile 
economice și de ocupare a forței de  muncă în cadrul Uniunii, trebuie mobilizate toate 
mijloacele disponibile pentru sprijinirea de către Uniune a acestei transformări.

De exemplu, în cadrul semestrului european, statele membre compară orientările lor în ceea 
ce privește politicile publice de ocupare a forței de muncă, în special din punct de vedere 
bugetar, pentru a stabili care li se potrivesc cel mai bine, în funcție de situația lor economică, 
în vederea îndeplinirii obiectivului Strategiei UE 2020 (o rată de ocupare a forței de muncă 
între 20 și 64 de ani de 75%).

Însă dincolo de alegerea strategică a unei politici publice sau a alteia, eficiența acesteia 
depinde în mod fundamental de o punere în aplicare corectă, și aici intră în joc serviciile 
publice de ocupare a forței de muncă.

Raportorul salută, prin urmare, inițiativa Comisiei Europene de a oficializa rețeaua, deja 
existentă, a reprezentanților acestor servicii publice naționale de ocupare a forței de muncă 
pentru ca acestea să poată compara, în cadrul său, pe baza unor date precise, eficiența 
măsurilor pe care trebuie să le pună în aplicare pe piața muncii în statele membre respective.

În urma acestei comparări, diferiții membri ai rețelei pot identifica avantajele și dezavantajele 
măsurilor care au făcut obiectul comparației și pot ține seama de acestea în cadrul activității 
lor viitoare.

Din punctul de vedere al raportorului, această cooperare poate fi îmbunătățită prin:

 includerea în cadrul obiectivelor a unei atenții deosebite acordate combaterii șomajului 
în rândul tinerilor, a promovării locurilor de muncă durabile și a luptei împotriva 
dumpingului social;

 implicarea partenerilor sociali și a administrațiilor naționale ale muncii;
 respectarea organizării competențelor în diversele state membre.

Dincolo de aceste elemente de fond, pe plan tehnic, raportorul nu crede că adoptarea va putea 
avea loc la timp pentru ca rețeaua să fie instituită la 1 ianuarie 2014, însă se angajează să 
vegheze la o adoptare cât mai rapidă. În plus, raportorul va modifica toate elementele textului 
pentru a garanta consecvența cu alte negocieri referitoare la temeiurile legale sau bugetare 
(PSCI/EaSi).


