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Amendamentul 60 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
în numele Grupului S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Propunere de decizie 
Considerentul 9c (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9c) Atunci când elaborează şi pun în 
aplicare programele naŃionale de reformă, 
Ńinând seama de orientările din anexă, 
statele membre ar trebui să asigure 
gestiunea eficientă a politicilor de 
ocupare a forŃei de muncă şi a politicilor 
sociale. PărŃile interesate, inclusiv cele de 
la nivel regional şi local, precum şi cele 
vizate de diferitele aspecte ale UE-2020, 
organele parlamentare şi partenerii 
sociali, ar trebui să fie implicate 
îndeaproape pe parcursul elaborării şi 
aplicării, monitorizării şi evaluării 
programelor respective, inclusiv în 
stabilirea obiectivelor şi a indicatorilor. 
Statele membre ar trebui să monitorizeze 
îndeaproape impactul social şi asupra 
ocupării forŃei de muncă al reformelor 
aplicate în cadrul respectivelor programe 
naŃionale de reformă. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/61 

Amendamentul 61 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
în numele Grupului S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Propunere de decizie 
Considerentul 11b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Reformele statelor membre ar 
trebui, astfel, să vizeze promovarea 
creşterii economice ce stimulează 
ocuparea forŃei de muncă pe baza muncii 
decente, astfel cum este promovată de 
OIM, şi a „muncii de calitate”, ca 
principii directoare care ar trebui să se 
afle atât la baza creării de locuri de 
muncă, cât şi a integrării pieŃei forŃei de 
muncă. În acest cadru, egalitatea de 
tratament şi principiul unei remuneraŃii 
egale pentru o muncă egală efectuată în 
acelaşi loc de muncă, prevăzute la 
articolele 18 şi 157 din TFUE, ar trebui 
protejate şi consolidate. De asemenea, ar 
trebui să se acorde o atenŃie specială 
diminuării sărăciei în rândul numărului 
în creştere de lucrători săraci, precum şi 
combaterii sărăciei infantile. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/62 

Amendamentul 62 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Propunere de decizie 
Considerentul 13c (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13c) Consolidând importanŃa politicii de 
coeziune în sprijinirea ocupării forŃei de 
muncă şi a incluziunii sociale, sprijinind 
regiunile în procesul de depăşire a 
dificultăŃilor socio-economice şi reducând 
disparităŃile, precum şi incluzând 
specificul regional, statele membre ar 
trebui să colaboreze pentru a-şi stabili, 
completa, coordona şi ajusta obiectivele 
naŃionale atât la nivel intern, cât şi în 
raport cu celelalte state membre, astfel 
încât dezechilibrele dezvoltării economice 
dintre regiuni să fie reduse. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/63 

Amendamentul 63 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
în numele Grupului S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Propunere de decizie 
Considerentul 16a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (16a) Obiectivele principale menŃionate în 
cadrul orientărilor relevante ar trebui să 
ghideze statele membre atunci când îşi 
stabilesc propriile obiective principale şi 
secundare naŃionale, acordând o atenŃie 
specială creşterii ocupării forŃei de muncă 
şi reducerii şomajului în rândul celor mai 
vulnerabile grupuri, inclusiv în rândul 
tinerilor, creşterii nivelului de educaŃie, 
reducerii ratei abandonului şcolar şi 
scoaterii cetăŃenilor din sărăcie.  
Progresul înregistrat în realizarea 
obiectivelor principale şi secundare ar 
trebui monitorizat îndeaproape şi evaluat 
în raport cu obiectivele Europa 2020 şi, 
dacă este cazul, ar trebui să se stabilească 
obiective principale şi secundare revizuite 
sau suplimentare în cadrul revizuirii 
Orientărilor privind ocuparea forŃei de 
muncă. 

Or. en 

 
 


