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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 Consiliului privind orientările pentru politicile de 
ocupare a forței de muncă ale statelor membre
(COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM((2011)0006),

– având în vedere articolul 148 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0033/2011),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-
0000/2011),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial textul aprobat de Parlament;

4. își reiterează solicitarea adresată deja de mai multe ori Comisiei și Consiliului de a se 
asigura că Parlamentului i se acordă timpul necesar, de cel puțin cinci luni, pentru a-și 
îndeplini rolul consultativ definit la articolul 148 alineatul (2) din tratat, în cursul 
revizuirii complete a orientărilor pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre, care este programată pentru 2014;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În urma evaluării Programelor naționale de reformă (PNR) preliminare prezentate de statele 
membre în cadrul strategiei Europa 2020 și în paralel cu prima Analiză anuală a creșterii, 
Comisia a adoptat la 12 ianuarie o propunerea pentru o decizie a Consiliului care să confirme 
validitatea, pentru 2011, a orientărilor integrate pentru politicile economice și de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre adoptate în 20101. Această propunere ține cont și de 
faptul că noile orientări integrate pentru Europa 2020 urmează a fi pe deplin transpuse în 
măsurile politice și etapele de reforme ale statelor membre ce urmează a fi prezentate în PNR 
finale cu termen în aprilie 2011. Totodată, propunerea Comisiei se bazează pe angajamentul 
menționat în orientările pentru ocuparea forței de muncă pe 2010 de a le menține stabile, pe 
cât posibil, până în 2014, pentru ca statele membre să se poată concentra asupra implementării 
lor.

Propunerea pentru decizia Consiliului se întemeiază pe articolul 148 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care obligă Consiliul să elaboreze anual linii 
directoare pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Înainte de 
adoptarea unei decizii cu privire la liniile directoare, TFUE prevede consultarea de către 
Consiliu a Parlamentului European, precum și a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă, 
a Comitetului Economic și Social European și a Comitetului Regiunilor. Consiliul a trimis o 
solicitare de consultare Parlamentului European la 26 ianuarie 2011.

Orientările integrate pentru politicile economice și de ocupare a forței de muncă așa cum au 
fost adoptate în 2010 consistă din Orientările generale de politică economică, în temeiul 
articolului 121 din TFUE și din Orientările generale privind ocuparea forței de muncă, în 
temeiul articolului 148 din TFUE. Aceste două instrumente legislative au fost adoptate ca 
instrumente distincte, însă îngemănate, formând împreună un pachet de orientări integrate. 
Parlamentul European a dezbătut propunerea de orientări privind ocuparea forței de muncă și, 
la 8 septembrie 2010, a adoptat o rezoluție legislativă și mai multe amendamente (Raportul 
Öry).

Raportoarea înțelege obiectivul de menținere a stabilității orientărilor privind ocuparea forței 
de muncă până la revizuirea intermediară a strategiei Europa 2020. Cu toate acestea, dorește 
să sublinieze importanța păstrării în centrul atenției a orientărilor integrate pentru politicile 
economice și de ocupare a forței de muncă, pentru revizuirea anuală a strategiei Europa 2020. 
Comisia și Consiliul trebuie să se asigure că orientările integrate reprezintă axa principală a 
Semestrului european. În cazul în care mesajele centrale ale analizei de creștere anuală s-ar 
îndepărta de conținutul orientărilor, acestea ar trebui să fie modificate în consecință, 
asigurându-se coerența.

În final, raportoarea reiterează solicitarea Parlamentului European de guvernare eficientă a 
politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă de către statele membre, implicând părțile 
interesate, partenerii sociali și organismele parlamentare în elaborarea, implementarea, 
monitorizarea și evaluarea Programelor naționale de reformă. La fel de important, raportoarea 
dorește să reitereze solicitarea adresată deja de mai multe ori Comisiei și Consiliului de a se 

                                               
1 Decizia 2010/707/UE a Consiliului din 21 octombrie 2010 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre (JO L 308, 24.11.2010, p. 46).
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asigura că Parlamentului i se acordă timpul necesar, de cel puțin cinci luni, pentru a-și 
îndeplini rolul consultativ în cursul revizuirii complete a orientărilor privind ocuparea forței 
de muncă.


