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Amendamentul 1
Elie Hoarau

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută agenda pentru competențe noi și 
locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază că, pentru a putea juca 
un rol important în realizarea unei 
economii competitive, durabile și 
inovatoare, forța de muncă trebuie să fie 
calificată;

1. salută agenda pentru competențe noi și 
locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE
2020, și subliniază că, pentru a juca un rol 
important în realizarea unei economii 
competitive, durabile și inovatoare, cadrele
și lucrătorii din Uniunea Europeană 
trebuie să beneficieze de formare pe tot 
parcursul vieții lor profesionale pentru a 
le permite să își îmbunătățească 
permanent competențele;

Or. fr

Amendamentul 2
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută agenda pentru competențe noi și 
locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază că, pentru a putea juca
un rol important în realizarea unei 
economii competitive, durabile și 
inovatoare, forța de muncă trebuie să fie 
calificată;

1. salută agenda pentru competențe noi și 
locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază necesitatea unei 
calificări din ce în ce mai mari, astfel 
încât acest factor să poată juca un rol 
esențial în realizarea unei economii 
competitive, durabile și inovatoare;

Or. es

Amendamentul 3
Petru Constantin Luhan
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută agenda pentru competențe noi și 
locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază că, pentru a putea juca 
un rol important în realizarea unei 
economii competitive, durabile și 
inovatoare, forța de muncă trebuie să fie
calificată;

1. salută agenda pentru competențe noi și 
locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază că, pentru a putea juca 
un rol important în realizarea unei 
economii competitive, durabile și 
inovatoare, trebuie să încurajăm în mod 
concret și consistent formarea de forță de 
muncă calificată;

Or. ro

Amendamentul 4
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută agenda pentru competențe noi și 
locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază că, pentru a putea juca 
un rol important în realizarea unei 
economii competitive, durabile și 
inovatoare, forța de muncă trebuie să fie 
calificată;

1. salută agenda pentru competențe noi și 
locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază că, pentru a putea juca 
un rol important în realizarea unei 
economii competitive, durabile și 
inovatoare, forța de muncă trebuie să fie 
calificată și integrată în mod eficient pe 
piața forței de muncă;

Or. lt

Amendamentul 5
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută agenda pentru competențe noi și 1. salută agenda pentru competențe noi și 
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locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază că, pentru a putea juca 
un rol important în realizarea unei 
economii competitive, durabile și 
inovatoare, forța de muncă trebuie să fie 
calificată;

locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază că, pentru a putea juca 
un rol important în realizarea unei 
economii competitive, durabile și 
inovatoare, forța de muncă trebuie să fie 
calificată; ținând cont de lecția învățată 
din actuala criză economică, insistă 
asupra adaptării agendei pentru 
competențe noi și locuri de muncă la 
perioada post-criză și identificarea unor 
mecanisme de prevenire ale unor 
fenomene similare în viitor;

Or. ro

Amendamentul 6
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută agenda pentru competențe noi și 
locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază că, pentru a putea juca 
un rol important în realizarea unei 
economii competitive, durabile și 
inovatoare, forța de muncă trebuie să fie 
calificată;

1. salută agenda pentru competențe noi și 
locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază că, pentru a putea juca 
un rol important în realizarea unei 
economii competitive, durabile și 
inovatoare, forța de muncă trebuie să fie 
calificată, iar politicile de dezvoltare ar 
trebui elaborate cu scopul de a moderniza 
sistemul pentru știință și inovare, 
promovând o mai bună inserție 
profesională, creșterea și coeziunea 
socială; 

Or. pt

Amendamentul 7
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută agenda pentru competențe noi și 
locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază că, pentru a putea juca 
un rol important în realizarea unei 
economii competitive, durabile și 
inovatoare, forța de muncă trebuie să fie 
calificată;

1. salută agenda pentru competențe noi și 
locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază că, pentru a putea juca 
un rol important în realizarea unei 
economii competitive, durabile și 
inovatoare, forța de muncă trebuie să fie 
calificată; subliniază că UE trebuie să își 
îndeplinească obiectivul în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă, și 
anume să asigure o rată de ocupare a 
forței de muncă de 75 % din populația cu 
vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani până 
în 2020;

Or. lt

Amendamentul 8
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută agenda pentru competențe noi și 
locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază că, pentru a putea juca 
un rol important în realizarea unei 
economii competitive, durabile și 
inovatoare, forța de muncă trebuie să fie 
calificată;

1. salută agenda pentru competențe noi și 
locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 
2020, și subliniază că, pentru a putea juca 
un rol important în realizarea unei 
economii competitive, durabile și 
inovatoare, forța de muncă trebuie să fie 
calificată; subliniază faptul că 
promovarea unei economii ecologice, 
competitive, sociale și eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor 
reprezintă unul dintre obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 9
Iosif Matula
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Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) subliniază necesitatea îmbunătățirii și 
diversificării serviciilor de ocupare 
furnizate persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă, respectiv 
angajatorilor, în special importanța 
dezvoltării serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă personalizate pentru 
șomeri, tineri și grupuri vulnerabile;

Or. ro

Amendamentul 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) solicită acordarea unei atenții sporite 
reducerii șomajului în rândul tinerilor, 
dintre care numeroși au adesea o educație
foarte bună și sunt înalt calificați, însă nu 
își pot găsi locuri de muncă din cauza
lipsei de experiență, precum și luarea de 
măsuri reale și eficace în acest sens; 
subliniază că această situație poate
contribui la denaturarea pe termen lung a 
pieței forței de muncă în Uniunea 
Europeană;

Or. pl

Amendamentul 11
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul 2 (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

(2) solicită statelor membre elaborarea 
unui set de instrumente care să faciliteze 
accesul persoanelor vârstnice pe piața 
muncii prin asigurarea unor condiții mai
bune de lucru și de viață;

Or. ro

Amendamentul 12
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(b) atrage atenția asupra creșterii 
șomajului în rândul femeilor, care le 
afectează chiar și pe cele cu calificări și 
competențe înalte, și îndeamnă Comisia
să ia măsuri pentru a garanta că femeile 
și bărbații au șanse egale pe piața forței 
de muncă;

Or. pl

Amendamentul 13
Iosif Matula

Proiectul de aviz
Punctul 1 – subpunctul 3 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(3) susține promovarea unor abordări 
integrate care să implice actori relevanți 
de la nivel național, regional și local 
pentru a stimula creșterea formării 
profesionale continue și a calității 
procesului de formare, precum și 
dezvoltarea unei culturi antreprenoriale;
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Or. ro

Amendamentul 14
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. convine asupra necesității de a utiliza 
în mod mai eficient mijloacele financiare 
destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; consideră că aceasta înseamnă 
în primul rând Fondul social european 
(FSE), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de 
învățare de-a lungul vieții și Progress;

2. sprijină utilizarea mai eficientă a 
diverselor fonduri structurale în cadrul 
politicii de coeziune, cum ar fi Fondul 
european de dezvoltare regională 
(FEDER), Fondul social european (FSE) 
și Fondul pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), precum și o mai bună 
coordonare a acestor fonduri cu alte 
instrumente financiare europene care 
vizează dezvoltarea de noi competențe și 
crearea de locuri de muncă, precum 
Programul de învățare de-a lungul vieții și 
Progress, astfel încât să promoveze 
sinergiile dintre diversele instrumente 
financiare și dintre diversele politici 
europene în vederea realizării obiectivelor 
agendei; 

Or. pt

Amendamentul 15
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 
destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; consideră că aceasta înseamnă 

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 
destinate dezvoltării noilor competențe și a 
unei participări sporite a guvernelor 
naționale în stimularea creării de locuri de 
muncă, îndeosebi în domeniul în 
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în primul rând Fondul social european 
(FSE), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de 
învățare de-a lungul vieții și Progress;

dezvoltare al economiei ecologice; 
consideră că aceasta înseamnă în primul 
rând cea mai mare mobilizare posibilă de 
fonduri: Fondul social european (FSE), 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER), Fondul pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), Programul de învățare de-a 
lungul vieții și Progress;

Or. lt

Amendamentul 16
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 
destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; consideră că aceasta înseamnă 
în primul rând Fondul social european 
(FSE), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de 
învățare de-a lungul vieții și Progress;

2. convine asupra necesității de a garanta 
utilizarea eficientă a mijloacelor 
financiare destinate dezvoltării noilor 
competențe și creării de locuri de muncă, 
îndeosebi în domeniul în dezvoltare al 
economiei ecologice; consideră că aceasta 
înseamnă în primul rând Fondul social 
european (FSE), Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER), Fondul 
pentru dezvoltare rurală (FEADR), 
Programul de învățare de-a lungul vieții și 
Progress;

Or. es

Amendamentul 17
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 
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destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; consideră că aceasta înseamnă 
în primul rând Fondul social european 
(FSE), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de 
învățare de-a lungul vieții și Progress;

destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; consideră că aceasta înseamnă 
în primul rând Fondul social european 
(FSE), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de 
învățare de-a lungul vieții și Progress; 
subliniază, în acest sens, importanța unei 
abordări descentralizate în cazul utilizării 
acestor fonduri;

Or. en

Amendamentul 18
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 
destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; consideră că aceasta înseamnă 
în primul rând Fondul social european 
(FSE), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de
învățare de-a lungul vieții și Progress;

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 
destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; consideră că aceasta înseamnă 
în primul rând Fondul social european 
(FSE), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de 
învățare de-a lungul vieții și Progress;
susține utilizarea programelor 
INTERREG în domeniul obținerii de noi

competenţe pentru lucrători și pentru 

creșterea ocupării;

Or. ro
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Amendamentul 19
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 
destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; consideră că aceasta înseamnă 
în primul rând Fondul social european 
(FSE), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de 
învățare de-a lungul vieții și Progress;

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 
destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; consideră că aceasta înseamnă 
în primul rând Fondul social european 
(FSE), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de 
învățare de-a lungul vieții și Progress; 
reamintește importanța sinergiilor dintre 
diferitele fonduri europene;

Or. fr

Amendamentul 20
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 
destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; consideră că aceasta înseamnă 
în primul rând Fondul social european 
(FSE), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de 
învățare de-a lungul vieții și Progress;

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 
destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; consideră că aceasta înseamnă 
în primul rând Fondul social european 
(FSE), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de 
învățare de-a lungul vieții și Progress;
consideră, de asemenea, că este necesar 
să se acorde persoanelor și 
întreprinderilor stimulente adecvate 
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pentru a investi în formare în vederea 
îmbunătățirii competențelor angajaților 
pentru a răspunde cerințelor de pe piața 
forței de muncă;

Or. lt

Amendamentul 21
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 
destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; consideră că aceasta înseamnă 
în primul rând Fondul social european 
(FSE), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de 
învățare de-a lungul vieții și Progress;

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 
destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; consideră că aceasta înseamnă 
în primul rând Fondul social european 
(FSE), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de 
învățare de-a lungul vieții și Progress; în 
acest sens, subliniază contribuția politicii 
de coeziune la inițiativa emblematică „O 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor” și necesitatea de a 
lua în considerare potențialul acesteia 
pentru o creștere durabilă; subliniază 
potențialul unei noi economii sustenabile 
și necesitatea specifică de a dezvolta 
competențe ecologice pentru a permite 
lucrătorilor să profite de acest potențial, și 
de a utiliza cunoștințele părților interesate 
din societatea civilă în materie de 
probleme ecologice și de mediu prin 
implicarea acestora în elaborarea, 
aplicarea, monitorizarea și evaluarea 
programelor naționale de reformă;

Or. en
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Amendamentul 22
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 
destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; consideră că aceasta înseamnă 
în primul rând Fondul social european 
(FSE), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de 
învățare de-a lungul vieții și Progress;

2. convine asupra necesității de a utiliza în 
mod mai eficient mijloacele financiare 
destinate dezvoltării noilor competențe și 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în 
domeniul în dezvoltare al economiei 
ecologice; susține necesitatea utilizării 
economiei sociale ca modalitate de creare 
de locuri de muncă pentru categoriile 
sociale dezavantajate; consideră că aceasta 
înseamnă în primul rând Fondul social 
european (FSE), Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER), Fondul 
pentru dezvoltare rurală (FEADR), 
Programul de învățare de-a lungul vieții și 
Progress;

Or. ro

Amendamentul 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) salută inițiativa lansării proiectului-
pilot „Primul loc de muncă - EURES”
destinat tinerilor care caută un loc de 
muncă în cele 27 de state; încurajează 
implicarea în acest proiect a autorităților 
locale și a structurilor competente în 
domeniul inserției tinerilor, indiferent de 
originea lor socială sau geografică;

Or. ro
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Amendamentul 24
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța dimensiunii 
regionale în punerea în aplicare a 
agendei pentru noi competențe și locuri 
de muncă; consideră că participarea 
regiunilor europene va contribui la 
transformarea agendei într-un real succes 
și solicită consolidarea acestei 
dimensiuni;

Or. pt

Amendamentul 25
Elie Hoarau

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. convine asupra necesității de 
îmbunătățire a eficienței instrumentelor 
politicilor de coeziune, mai ales a FSE, cu 
accentul pe concentrarea mijloacelor 
financiare asupra unui număr redus de 
axe prioritare, pe consolidarea condițiilor 
necesare reformelor instituționale, pe 
fixarea de obiective clare și măsurabile și 
pe înființarea de contracte de investiții 
pentru dezvoltare și a parteneriatului între 
Comisie și statele membre;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 26
Elisabeth Schroedter
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. convine asupra necesității de 
îmbunătățire a eficienței instrumentelor 
politicilor de coeziune, mai ales a FSE, cu 
accentul pe concentrarea mijloacelor 
financiare asupra unui număr redus de axe 
prioritare, pe consolidarea condițiilor 
necesare reformelor instituționale, pe 
fixarea de obiective clare și măsurabile și 
pe înființarea de contracte de investiții 
pentru dezvoltare și a parteneriatului între 
Comisie și statele membre;

3. convine asupra necesității de 
îmbunătățire a eficienței instrumentelor 
politicilor de coeziune, mai ales a FSE, cu 
accentul pe concentrarea mijloacelor 
financiare asupra unui număr redus de axe 
prioritare, pe consolidarea condițiilor 
necesare reformelor instituționale, pe 
consolidarea principiului parteneriatului,
pe fixarea de obiective clare și măsurabile 
și pe înființarea de contracte de investiții 
pentru dezvoltare și a parteneriatului între 
Comisie și statele membre;

Or. en

Amendamentul 27
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că FSE este un 
program multianual care joacă un rol 
esențial în îmbunătățirea inserției 
profesionale și contribuie, de asemenea, 
la obiectivul integrării sociale și al 
consolidării competitivității regiunilor din 
Europa; prin urmare, propune alocarea 
mai multor fonduri FSE pentru 
prioritățile orizontale, luând totodată 
măsuri politice în domeniul ocupării 
forței de muncă;

Or. lt

Amendamentul 28
Kerstin Westphal
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină politicile de creare a unor noi 
locuri de muncă‚ ținând cont de necesitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
care asigură două treimi din locurile de 
muncă din sectorul privat;

4. sprijină politicile de creare a unor noi 
locuri de muncă‚ ținând cont de necesitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
care asigură două treimi din locurile de 
muncă din sectorul privat; reamintește, în 
acest context, faptul că ar trebui utilizate 
cunoștințele și experiența persoanelor mai 
în vârstă, de exemplu, prin intermediul 
proiectelor de asistență profesională;

Or. de

Amendamentul 29
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină politicile de creare a unor noi 
locuri de muncă ținând cont de necesitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
care asigură două treimi din locurile de 
muncă din sectorul privat;

4. sprijină politicile de creare a unor noi 
locuri de muncă ținând cont de necesitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
care asigură două treimi din locurile de 
muncă din sectorul privat și consideră că 
ar trebui create, de asemenea, mecanisme 
de formare adaptate necesităților 
mediului de afaceri;

Or. pt

Amendamentul 30
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină politicile de creare a unor noi 
locuri de muncă ținând cont de necesitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
care asigură două treimi din locurile de 
muncă din sectorul privat;

4. sprijină politicile de creare a unor noi 
locuri de muncă ținând cont, în mod 
prioritar, de necesitățile întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM), care asigură două 
treimi din locurile de muncă din sectorul 
privat;

Or. es

Amendamentul 31
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină politicile de creare a unor noi 
locuri de muncă ținând cont de necesitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
care asigură două treimi din locurile de 
muncă din sectorul privat;

4. sprijină politicile de creare a unor noi 
locuri de muncă ținând cont de necesitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
care asigură două treimi din locurile de 
muncă din sectorul privat; insistă asupra 
importanței sprijinului oferit de sectorul 
privat pentru formarea profesională și 
crearea de locuri de muncă;

Or. fr

Amendamentul 32
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină politicile de creare a unor noi 
locuri de muncă ținând cont de necesitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
care asigură două treimi din locurile de 

4. sprijină politicile de creare a unor noi 
locuri de muncă ținând cont de necesitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
care asigură două treimi din locurile de 
muncă din sectorul privat; consideră că 
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muncă din sectorul privat; reforma de pe piața forței de muncă ar 
trebui încurajată pentru a îmbunătăți 
flexibilitatea și flexicuritatea; subliniază 
necesitatea de a dezvolta competențele 
necesare pentru munca în lumea de astăzi 
și de mâine, de a îmbunătăți calitatea 
locurilor de muncă și de a asigura condiții 
de lucru mai bune și a permite crearea de 
noi locuri de muncă;

Or. lt

Amendamentul 33
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină politicile de creare a unor noi 
locuri de muncă ținând cont de necesitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
care asigură două treimi din locurile de 
muncă din sectorul privat;

4. sprijină politicile de creare a unor noi 
locuri de muncă ținând cont de necesitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
care asigură două treimi din locurile de 
muncă din sectorul privat; invită statele 
membre și Comisia să abordeze în special 
spiritul antreprenorial al femeilor, care a 
stagnat în ultimul deceniu, să asigure 
femeilor antreprenoare un mediu 
favorabil creării și menținerii locurilor de 
muncă și să îmbunătățească accesul 
acestora la finanțare;

Or. en

Amendamentul 34
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină politicile de creare a unor noi 4. sprijină politicile de creare a unor noi 
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locuri de muncă ținând cont de necesitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
care asigură două treimi din locurile de 
muncă din sectorul privat;

locuri de muncă ținând cont de necesitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
care asigură două treimi din locurile de 
muncă din sectorul privat și încurajează 
dezvoltarea de măsuri inovatoare pentru 
crearea de noi competențe în cadrul 
IMM-urilor în special;

Or. ro

Amendamentul 35
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a). consideră că, având în vedere
îmbătrânirea populației în Europa, ar 
trebui să fie pus mai mult accentul pe
inserția profesională a persoanelor cu 
vârsta de peste 55 de ani, de exemplu, prin 
crearea unui sistem de stimulente pentru
angajatori; subliniază importanța
educării în continuare a acestor persoane, 
precum și dobândirea de noi calificări,
care să le permită reinserția profesională;

Or. pl

Amendamentul 36
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția asupra importanței 
punerii în aplicare a principiilor 
flexicurității; solicită crearea unui sistem 
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armonizat de ocupare a forței de muncă și 
formare, sprijin pe venit și un echilibru 
între viața profesională și cea privată, 
care ar asigura o piață a forței de muncă 
flexibilă, siguranța lucrătorilor și 
siguranța locurilor de muncă, și ar 
îmbunătăți echilibrul acestor factori pe 
piața forței de muncă;

Or. lt

Amendamentul 37
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să revizuiască actualul 
cadru al sistemelor de sprijin direct 
acordat întreprinderilor din UE și să 
examineze posibilitatea alocării celei mai 
mari părți sprijinirii creării locului de 
muncă în întreprinderi, dezvoltării 
competențelor lucrătorilor și punerii în 
aplicare a unor programe suplimentare de 
formare;

Or. lt

Amendamentul 38
Elie Hoarau

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este importantă 
introducerea de stimulente și de modalități
eficiente de partajare costurilor, pentru a 
consolida astfel investițiile publice și 
private în formarea continuă a forței de 

5. consideră că este importantă 
introducerea de stimulente și de modalități 
eficiente de partajare costurilor, pentru a 
consolida astfel investițiile publice și 
private în formarea continuă a salariaților 
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muncă, în educație și învățarea de-a 
lungul parcursul vieții, cu accentul pe 
tehnologia informațiilor și a comunicațiilor 
și pe cunoștințele în domeniul digital;

și a lucrătorilor, în educație și în 
integrarea celor mai dezavantajate 
persoane în câmpul muncii, cu accentul, 
printre altele, pe tehnologia informațiilor 
și a comunicațiilor și pe cunoștințele în 
domeniul digital;

Or. fr

Amendamentul 39
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este importantă
introducerea de stimulente și de modalități 
eficiente de partajare costurilor, pentru a 
consolida astfel investițiile publice și 
private în formarea continuă a forței de 
muncă, în educație și învățarea de-a lungul 
parcursul vieții, cu accentul pe tehnologia 
informațiilor și a comunicațiilor și pe 
cunoștințele în domeniul digital;

5. consideră că este esențială introducerea 
de stimulente și de modalități eficiente de 
partajare costurilor, pentru a consolida 
astfel investițiile publice și private în 
formarea continuă a forței de muncă, în 
educație și învățarea de-a lungul parcursul 
vieții, cu accentul pe tehnologia 
informațiilor și a comunicațiilor și pe 
cunoștințele în domeniul digital;

Or. es

Amendamentul 40
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este importantă 
introducerea de stimulente și de modalități 
eficiente de partajare costurilor, pentru a 
consolida astfel investițiile publice și 
private în formarea continuă a forței de 
muncă, în educație și învățarea de-a lungul 
parcursul vieții, cu accentul pe tehnologia 

5. atrage atenția asupra importanței de a 
introduce stimulente și de modalități 
eficiente de partajare costurilor, pentru a 
consolida astfel investițiile publice și 
private în formarea continuă a forței de 
muncă, în educație și învățarea de-a lungul 
parcursul vieții, cu accentul pe tehnologia 
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informațiilor și a comunicațiilor și pe 
cunoștințele în domeniul digital;

informațiilor și a comunicațiilor și pe 
cunoștințele în domeniul digital, precum și 
asupra competențelor de învățare a 
limbilor străine, planificare a dezvoltării, 
organizaționale, de soluționare a 
problemelor și de comunicare și asupra 
dezvoltării capacității de a se adapta la noi
situații;

Or. lt

Amendamentul 41
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este importantă 
introducerea de stimulente și de modalități 
eficiente de partajare costurilor, pentru a 
consolida astfel investițiile publice și 
private în formarea continuă a forței de 
muncă, în educație și învățarea de-a lungul 
vieții, cu accentul pe tehnologia 
informațiilor și a comunicațiilor și pe 
cunoștințele în domeniul digital;

5. consideră că este importantă 
introducerea de stimulente și de modalități 
eficiente de partajare costurilor, pentru a 
consolida astfel investițiile publice și 
private în formarea continuă a forței de 
muncă, în educație și învățarea de-a lungul 
vieții, cu accentul pe tehnologia 
informațiilor și a comunicațiilor și pe 
cunoștințele în domeniul digital; subliniază 
importanța îmbunătățirii accesului 
persoanelor la TIC, indiferent de 
domiciliul și situația socială a acestora;

Or. en

Amendamentul 42
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. apreciază că susținerea mediului 
privat în activitățile de cercetare și 
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dezvoltare va genera noi locuri de muncă 
și va permite crearea și dezvoltarea de noi 
competențe, ce vor răspunde nevoilor 
pieței;

Or. ro

Amendamentul 43
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă asupra faptului că schimburile de 
experiență și înființarea de rețele între 
instituțiile din învățământul superior, din 
domeniul cercetării și centrele 
antreprenoriale au un rol important în 
îmbunătățirea competențelor și adaptarea 
acestora în funcție de cerințele pieței 
muncii;

6. insistă asupra faptului că schimburile de 
experiențe și de bune practici și înființarea 
de rețele și de mecanisme de coordonare
între instituțiile din învățământul superior, 
din domeniul cercetării și centrele 
antreprenoriale au un rol important în 
îmbunătățirea competențelor și adaptarea 
acestora în funcție de cerințele pieței 
muncii;

Or. en

Amendamentul 44
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă asupra faptului că schimburile de 
experiență și înființarea de rețele între 
instituțiile din învățământul superior, din 
domeniul cercetării și centrele 
antreprenoriale au un rol important în 
îmbunătățirea competențelor și adaptarea 
acestora în funcție de cerințele pieței 
muncii;

6. insistă asupra faptului că schimburile de 
experiență și înființarea de rețele între 
instituțiile din învățământul superior, din 
domeniul cercetării și centrele 
antreprenoriale au un rol esențial în 
îmbunătățirea competențelor și adaptarea 
acestora în funcție de cerințele pieței 
muncii;
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Or. es

Amendamentul 45
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă asupra faptului că schimburile de 
experiență și înființarea de rețele între 
instituțiile din învățământul superior, din 
domeniul cercetării și centrele 
antreprenoriale au un rol important în 
îmbunătățirea competențelor și adaptarea 
acestora în funcție de cerințele pieței 
muncii;

6. insistă asupra faptului că schimburile de 
experiență și înființarea de rețele între 
instituțiile din învățământul superior, din 
domeniul cercetării și centrele 
antreprenoriale au un rol important în 
îmbunătățirea competențelor și adaptarea 
acestora în funcție de cerințele pieței 
muncii; consideră importantă 
consolidarea rețelelor dintre angajatori 
precum și încurajarea schimburilor de 
bune practici între aceștia, insistă asupra 
stabilirii echilibrului cererii și ofertei între 
angajatori și instituțiile de formare;

Or. ro

Amendamentul 46
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă asupra faptului că schimburile de 
experiență și înființarea de rețele între 
instituțiile din învățământul superior, din 
domeniul cercetării și centrele 
antreprenoriale au un rol important în 
îmbunătățirea competențelor și adaptarea 
acestora în funcție de cerințele pieței 
muncii;

6. insistă asupra faptului că schimburile de 
experiență și înființarea de rețele la nivel 
național și paneuropean între instituțiile 
din învățământul superior, din domeniul 
cercetării și centrele antreprenoriale au un 
rol important în îmbunătățirea 
competențelor și adaptarea acestora în 
funcție de cerințele pieței muncii;

Or. lt



PE467.282v01-00 26/32 AM\871482RO.doc

RO

Amendamentul 47
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă asupra faptului că schimburile de 
experiență și înființarea de rețele între 
instituțiile din învățământul superior, din 
domeniul cercetării și centrele 
antreprenoriale au un rol important în 
îmbunătățirea competențelor și adaptarea 
acestora în funcție de cerințele pieței 
muncii;

6. insistă asupra faptului că schimburile de 
experiență și înființarea de rețele între 
instituțiile din învățământul superior, din 
domeniul cercetării și centrele 
antreprenoriale au un rol important în 
îmbunătățirea competențelor și adaptarea 
acestora în funcție de cerințele pieței 
muncii; consideră că este necesar să se 
asigure condiții pe piața forței de muncă
care vor facilita crearea de locuri de 
muncă, cum ar fi reducerea poverii 
administrative sau a taxelor legate de 
locul de muncă și mobilitate, care sunt 
deosebit de importante în sectoarele cu 
creștere rapidă care depind în mare 
măsură de cercetarea și dezvoltarea 
tehnologică; consideră că spiritul 
antreprenorial ar trebui să fie încurajat, 
de exemplu, prin schimbul de bune 
practici în dezvoltarea antreprenoriatului 
și prin punerea în aplicare a programului 
Erasmus pentru tinerii antreprenori;

Or. lt

Amendamentul 48
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă asupra faptului că schimburile de 
experiență și înființarea de rețele între 
instituțiile din învățământul superior, din 

6. insistă asupra faptului că schimburile de 
experiență și înființarea de rețele între 
instituțiile din învățământul superior, din 



AM\871482RO.doc 27/32 PE467.282v01-00

RO

domeniul cercetării și centrele 
antreprenoriale au un rol important în 
îmbunătățirea competențelor și adaptarea 
acestora în funcție de cerințele pieței 
muncii;

domeniul cercetării și centrele 
antreprenoriale, precum și dintre 
instituțiile publice și autoritățile locale au 
un rol important în îmbunătățirea 
competențelor și adaptarea acestora în 
funcție de cerințele pieței muncii; invită 
autoritățile locale și regionale să 
promoveze sistemul comunitar de 
management de mediu și audit (EMAS) și 
să încurajeze toate sectoarele economice 
să depună eforturi pentru a obține 
înregistrarea în cadrul EMAS; solicită 
elaborarea de programe de orientare 
profesională pentru administrațiile locale 
și regionale pentru a spori cunoștințele 
generale cu privire la aspectele ecologice 
și de mediu, cu scopul de a promova 
dezvoltarea unei economii durabile;

Or. en

Amendamentul 49
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită posibilitatea instituirii unui 
sistem european unic de criterii de 
învățământ superior, care să fie luat în 
considerare pentru a asigura că toți 
studenții europeni participă la piața forței 
de muncă în condiții egale și pentru a 
îmbunătăți funcționarea universităților 
prin schimbul de cele mai bune practici;

Or. lt

Amendamentul 50
Elisabeth Schroedter
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Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută propunerea Comisiei de a 
promova centre europene de excelență în 
cadrul noilor specializări academice 
pentru locurile de muncă ale viitorului; 
subliniază faptul că, în special în zonele 
urbane, autoritățile regionale și locale 
sunt cele mai capabile și în măsură să 
creeze condițiile necesare pentru creșterea 
grupurilor de întreprinderi inovatoare; 
subliniază faptul că gruparea 
întreprinderilor poate acționa ca un 
impuls decisiv pentru dezvoltarea 
economică la nivel local și poate crea noi 
locuri de muncă în regiuni;

Or. en

Amendamentul 51
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. constată că realizarea obiectivelor 
agendei pentru competențe noi și locuri de 
muncă este responsabilitatea esențială a 
statelor membre; consideră, prin urmare, că 
este indispensabil ca, printr-o supraveghere 
atentă, Comisia să se asigure că statele 
membre își asumă obiectivele strategiei;

7. constată că realizarea obiectivelor 
agendei pentru competențe noi și locuri de 
muncă este responsabilitatea esențială a 
statelor membre și a regiunilor lor; 
consideră, prin urmare, că este 
indispensabil ca, printr-o supraveghere 
atentă, Comisia să se asigure că statele 
membre își asumă obiectivele strategiei;

Or. en

Amendamentul 52
Elie Hoarau
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să adopte măsuri vizând 
eliminarea obstacolelor administrative și 
juridice pentru a îmbunătăți astfel 
mobilitatea forței de muncă: în domeniul 
recunoașterii calificărilor profesionale și a 
portabilității drepturilor la pensie 
suplimentară.

8. invită Comisia să adopte măsuri vizând 
eliminarea obstacolelor administrative și 
juridice pentru a îmbunătăți astfel 
mobilitatea salariaților și a lucrătorilor: în
domeniul recunoașterii calificărilor 
profesionale, a portabilității drepturilor la 
pensie și la pensie suplimentară, precum și 
a portabilității drepturilor în materie de 
asigurări de sănătate publice sau private.

Or. fr

Amendamentul 53
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să adopte măsuri vizând 
eliminarea obstacolelor administrative și 
juridice pentru a îmbunătăți astfel 
mobilitatea forței de muncă: în domeniul 
recunoașterii calificărilor profesionale și a 
portabilității drepturilor la pensie 
suplimentară.

8. invită Comisia să adopte măsuri vizând 
eliminarea obstacolelor administrative și
juridice pentru a îmbunătăți astfel 
mobilitatea forței de muncă: în domeniul 
recunoașterii calificărilor profesionale și a 
portabilității drepturilor la pensie 
suplimentară; subliniază necesitatea 
creșterii mobilității forței de muncă la 
nivelul statelor membre ale Uniunii 
Europene ce ar putea conduce la 
reducerea dezechilibrelor dintre regiuni și 
ar răspunde obiectivelor politicii de 
coeziune;

Or. ro

Amendamentul 54
Elisabeth Schroedter
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să adopte măsuri vizând 
eliminarea obstacolelor administrative și 
juridice pentru a îmbunătăți astfel 
mobilitatea forței de muncă: în domeniul 
recunoașterii calificărilor profesionale și a 
portabilității drepturilor la pensie 
suplimentară.

8. invită Comisia să adopte măsuri vizând 
eliminarea obstacolelor administrative și 
juridice pentru a îmbunătăți astfel 
mobilitatea forței de muncă: în domeniul 
recunoașterii calificărilor profesionale și a 
portabilității drepturilor la pensie 
suplimentară; salută inițiativa Comisiei de 
a reforma rețeaua de servicii europene de 
ocupare a forței de muncă (EURES), în 
scopul de a îmbunătăți serviciile pentru 
lucrătorii mobili și pentru persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă în 
special în regiunile de frontieră; 
subliniază faptul că EURES joacă un rol-
cheie în consilierea lucrătorilor mobili și 
a persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă în ceea ce privește drepturile 
acestora și că acest lucru ajută la crearea 
unei piețe interne reale; subliniază rolul 
important al partenerilor sociali în ceea 
ce privește consilierea lucrătorilor din 
cadrul parteneriatelor transfrontaliere, în 
scopul de a îmbunătăți situația economică 
a regiunilor de frontieră;

Or. en

Amendamentul 55
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 8 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că, având în vedere viteza 
schimbărilor tehnologice și ale sistemelor 
de producție, trebuie stabilită o procedură 
de evaluare permanentă a agendei din 
perspectiva acestor schimbări;
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Or. es

Amendamentul 56
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 8 – subpunctul 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită implicarea agenților regionali 
și locali în procesele de evaluare, adaptare 
și specificare a schimbărilor care se 
produc în punerea în aplicare a agendei;

Or. es

Amendamentul 57
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că este important să se 
promoveze și să se sprijine orientarea și 
participarea persoanelor în vârstă, în 
lumina parteneriatului pentru inovare 
privind îmbătrânirea activă și în condiții 
bune de sănătate;

Or. en

Amendamentul 58
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită acordarea unui sprijin larg 
pentru a oferi oportunități de angajare 
lucrătorilor mai în vârstă, având în vedere 
că, în prezent, mediul de afaceri este mai 
puțin interesat de lucrătorii mai în vârstă;

Or. nl

Amendamentul 59
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. îndeamnă Comisia să elaboreze un 
document strategic care să stabilească în 
mod clar procentul minim din PIB-ul 
statelor membre care ar trebui să fie 
cheltuit pe crearea de locuri de muncă și 
programe suplimentare de formare;

Or. lt


