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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea Comisiei privind o Autoritate Europeană a Muncii și consideră 

că acest lucru este un pas important în realizarea Pilonului european al drepturilor sociale. 

Deși propunerea Comisiei este un bun punct de plecare, raportorul propune ca Autoritatea să 

fie dotată cu mai multe competențe, pentru a-și putea juca cu succes rolul și a fi o completare 

utilă a structurilor existente. 

Ca o nouă prioritate, Autoritatea ar trebui să fie finanțată doar din resurse noi, și nu în 

detrimentul programelor existente. Comisia a propus să finanțeze 70 % din bugetul Autorității 

prin realocări de la Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) 

în actualul CFM. Deși Autoritatea are, într-adevăr, sarcini similare, primii săi ani vor fi 

dedicați consolidării organizației. Cheltuielile operaționale pentru afaceri sociale nu ar trebui 

să fie îngreunate și, prin urmare, resursele financiare destinate Autorității trebuie să fie 

finanțate din fonduri noi.

La stabilirea sediului, raportorul face referire la recomandările convenite de către toate 

instituțiile Uniunii de a aplica o abordare orientată spre eficiență și de reducere a costurilor. El 

consideră că, în acest scop, este esențial ca locul exact în care își va avea sediul agenția să fie 

decis mai degrabă de instituțiile Uniunii decât de statul membru singur.

Raportorul propune să fie reflectată structura de guvernanță a agențiilor existente în domeniul 

ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale, și anume să se continue structura de 

guvernanță tripartită. Pentru a se asigura coerența și a se evita suprapunerea sarcinilor, ar 

trebui să se acorde o atenție deosebită domeniilor în care ar putea exista sinergii și 

suprapuneri de sarcini între Eurofound, Cedefop, ETF, EU-OSHA și Autoritate. 

În cele din urmă, alte modificări urmăresc să continue pozițiile susținute de mult timp de 

Comisia pentru bugete, precum reprezentarea Parlamentului în consiliul de administrație și o 

flexibilitate mai mare în ceea ce privește serviciile de traducere.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Agenția ar trebui să contribuie în 
mod proactiv la eforturile depuse la nivel 
național și la nivelul Uniunii, 
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îndeplinindu-și totodată sarcinile în 
deplină cooperare cu instituțiile, 
organismele, oficiile și agențiile Uniunii 
și cu statele membre, evitând orice 
suprapunere a activităților, promovând 
sinergiile și complementaritatea și, astfel, 
realizând coordonarea și economii fiscale.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a ține pasul cu tendințele, 
provocările sau lacunele emergente în 
domeniul mobilității forței de muncă și al 
coordonării securității sociale, Autoritatea 
ar trebui să-și dezvolte o capacitate de 
analiză și de evaluare a riscurilor. Acest 
lucru ar trebui să implice realizarea de 
analize și de studii ale pieței muncii, 
precum și efectuarea de evaluări inter 
pares. Autoritatea ar trebui să monitorizeze 
potențialele dezechilibre la nivelul 
competențelor și al fluxurilor 
transfrontaliere de forță de muncă, inclusiv 
posibilul lor impact asupra coeziunii 
teritoriale. Autoritatea ar trebui de 
asemenea să sprijine evaluarea riscurilor 
menționată la articolul 10 din Directiva 
2014/67/UE. Autoritatea ar trebui să 
asigure sinergii și complementaritate cu 
alte agenții, servicii sau rețele ale Uniunii. 
Acest lucru ar trebui să includă solicitarea 
de contribuții din partea SOLVIT și a unor 
servicii similare privind problemele 
recurente întâmpinate de persoane fizice și 
întreprinderi în exercitarea propriilor 
drepturi în domeniile din sfera de 
competență a Autorității. Autoritatea ar 
trebui, de asemenea, să faciliteze și să 
eficientizeze activitățile de colectare de 
date prevăzute de legislația relevantă a 
Uniunii din sfera sa de competență. Acest 
lucru nu implică crearea unor noi obligații 

(15) Pentru a ține pasul cu tendințele, 
provocările sau lacunele emergente în 
domeniul mobilității forței de muncă și al 
coordonării securității sociale, Autoritatea 
ar trebui să-și dezvolte o capacitate de 
analiză și de evaluare a riscurilor. Acest 
lucru ar trebui să implice realizarea de 
analize și de studii ale pieței muncii, 
precum și efectuarea de evaluări inter 
pares. Autoritatea ar trebui să monitorizeze 
potențialele dezechilibre la nivelul 
competențelor și al fluxurilor 
transfrontaliere de forță de muncă, inclusiv 
posibilul lor impact asupra coeziunii 
teritoriale. Autoritatea ar trebui de 
asemenea să sprijine evaluarea riscurilor 
menționată la articolul 10 din Directiva 
2014/67/UE. Autoritatea ar trebui să 
asigure sinergii și complementaritate cu 
alte agenții, servicii sau rețele ale Uniunii. 
Acest lucru ar trebui să includă strânsa 
colaborare cu Eurofound în ceea ce 
privește analizele pieței forței de muncă și 
solicitarea de contribuții din partea 
SOLVIT și a unor servicii similare privind 
problemele recurente întâmpinate de 
persoane fizice și întreprinderi în 
exercitarea propriilor drepturi în domeniile 
din sfera de competență a Autorității. 
Autoritatea ar trebui, de asemenea, să 
faciliteze și să eficientizeze activitățile de 
colectare de date prevăzute de legislația 
relevantă a Uniunii din sfera sa de 
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de raportare pentru statele membre. competență. Acest lucru nu implică crearea 
unor noi obligații de raportare pentru 
statele membre.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a garanta autonomia și 
independența sa deplină, Autoritatea ar 
trebui să beneficieze de un buget autonom, 
cu venituri provenind din bugetul general 
al Uniunii, din orice contribuție financiară 
voluntară efectuată de statele membre și 
din orice contribuție efectuată de țările 
terțe care participă la activitatea Autorității. 
În cazuri excepționale și justificate în mod 
corespunzător, aceasta ar trebui să fie 
totodată în măsură să primească acorduri 
de delegare sau granturi ad hoc și să 
perceapă tarife pentru publicații și pentru 
orice servicii prestate de Autoritate.

(24) Pentru a garanta autonomia și 
independența sa deplină, Autoritatea ar 
trebui să beneficieze de un buget autonom, 
cu venituri provenind din bugetul general 
al Uniunii, din orice contribuție financiară 
voluntară efectuată de statele membre și 
din orice contribuție efectuată de țările 
terțe care participă la activitatea Autorității. 
Bugetul Autorității ar trebui stabilit 
respectând principiul de întocmire a 
bugetului în funcție de performanțe și 
ținând cont de obiectivele Autorității și de 
rezultatele preconizate ale activităților 
sale. În cazuri excepționale și justificate în 
mod corespunzător, aceasta ar trebui să fie 
totodată în măsură să primească acorduri 
de delegare sau granturi ad hoc și să 
perceapă tarife pentru publicații și pentru 
orice servicii prestate de Autoritate.
Contribuția de la bugetul Uniunii nu ar 
trebui să fie în detrimentul altor programe 
ale Uniunii.

Justificare

Având în vedere că primii ani de funcționare a Autorității vor fi dedicați consolidării, nu ar 
trebui să se pericliteze activitatea operațională a programelor existente, cum ar fi EURES.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(28) Statul membru gazdă al Autorității 
ar trebui să ofere cele mai bune condiții 
posibile pentru a asigura buna funcționare 
a Autorității.

(28) Statul membru gazdă al Autorității 
ar trebui să ofere cele mai bune condiții 
posibile pentru a asigura buna funcționare 
a Autorității. Autoritatea ar trebui să 
coopereze strâns cu alte instituții, agenții 
și organisme ale Uniunii, în special cu 
cele care au sediul în același stat membru, 
în vederea realizării de economii 
financiare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Atunci când se stabilește locul în 
care urmează să aibă sediul Autoritatea, 
ar trebui să se respecte pe deplin 
prerogativele de legiuitori ai Uniunii ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului și să se ia în considerare 
recomandările Grupului de lucru 
interinstituțional privind resursele 
agențiilor descentralizate. În conformitate 
cu procedurile recente privind amplasarea 
unei agenții a Uniunii, instituțiile Uniunii 
ar trebui să convină nu numai cu privire 
la statul membru în care agenția urmează 
să își aibă sediul, ci și cu privire la locul 
exact din statul membru respectiv.

Justificare

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede 
dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la 
decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza 
tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo 
decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del 
principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del 
Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la 
scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Autoritatea ar trebui să coopereze 
cu alte agenții ale Uniunii – mai ales cu 
cele stabilite în domeniul politicii de 
ocupare a forței de muncă și în cel al 
politicii sociale – în cadrul competențelor 
lor respective, bazându-se pe experiența 
acestora și maximizând sinergiile: Fundația 
Europeană pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de Muncă 
(Eurofound), Centrul European pentru 
Dezvoltarea Formării Profesionale 
(Cedefop), Agenția Europeană pentru 
Sănătate și Securitate în Muncă (EU-
OSHA) și Fundația Europeană de Formare 
(ETF), precum și, în ceea ce privește lupta 
împotriva crimei organizate și a traficului 
de ființe umane, cu Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și cu Agenția 
Uniunii Europene pentru Cooperare în 
Materie de Justiție Penală (Eurojust).

(30) Autoritatea ar trebui să coopereze 
cu alte agenții ale Uniunii – mai ales cu 
cele stabilite în domeniul politicii de 
ocupare a forței de muncă și în cel al 
politicii sociale – în cadrul competențelor 
lor respective, bazându-se pe experiența 
acestora și maximizând sinergiile, evitând 
suprapunerea eforturilor și realizând 
astfel economii financiare: Fundația 
Europeană pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de Muncă 
(Eurofound), Centrul European pentru 
Dezvoltarea Formării Profesionale 
(Cedefop), Agenția Europeană pentru 
Sănătate și Securitate în Muncă (EU-
OSHA) și Fundația Europeană de Formare 
(ETF), precum și, în ceea ce privește lupta 
împotriva crimei organizate și a traficului 
de ființe umane, cu Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și cu Agenția 
Uniunii Europene pentru Cooperare în 
Materie de Justiție Penală (Eurojust).

Justificare

În conformitate cu abordarea comună, agențiile din domeniul ocupării forței de muncă și al 
pieței forței de muncă trebuie să folosească cu eficiență resursele limitate disponibile, 
căutând sinergii și evitând suprapunerile între activitățile lor.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitează accesul persoanelor 
fizice și al angajatorilor la informații 
privind propriile drepturi și obligații în 
situații transfrontaliere, precum și accesul 

(a) facilitează accesul persoanelor 
fizice și al partenerilor sociali la informații 
privind propriile drepturi și obligații în 
situații transfrontaliere, precum și accesul 
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la servicii de mobilitate transfrontalieră a 
forței de muncă, în conformitate cu 
articolele 6 și 7;

la servicii de mobilitate transfrontalieră a 
forței de muncă, în conformitate cu 
articolele 6 și 7;

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) promovează cooperarea și 
coordonarea la nivelul Uniunii între 
statele membre, instituțiile, agențiile și 
organismele Uniunii, pentru a realiza 
economii fiscale, a evita suprapunerea 
activităților și a promova sinergiile și 
complementaritatea în ceea ce privește 
activitățile lor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) monitorizează programele de 
returnare voluntară ale statelor membre 
care sprijină persoanele care doresc să se 
întoarcă în țările lor de origine după ce 
au fost implicate în mobilitatea 
transfrontalieră a forței de muncă.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează informații relevante 
privind drepturile și obligațiile persoanelor 
fizice în situații de mobilitate 
transfrontalieră a forței de muncă;

(a) furnizează informații relevante 
privind drepturile și obligațiile persoanelor 
fizice în situații de mobilitate 
transfrontalieră a forței de muncă, inclusiv 
informații privind drepturile lor sociale, 
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cum ar fi serviciile administrative și cele 
legate de ocuparea forței de muncă, 
sănătate și locuințe;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizează angajatorilor informații 
relevante privind normele în domeniul 
muncii și privind condițiile de trai și de 
muncă aplicabile lucrătorilor în situații de 
mobilitate transfrontalieră a forței de 
muncă, inclusiv lucrătorilor detașați;

(c) furnizează partenerilor sociali
informații relevante privind normele în 
domeniul muncii și privind condițiile de 
trai și de muncă aplicabile lucrătorilor în 
situații de mobilitate transfrontalieră a 
forței de muncă, inclusiv lucrătorilor 
detașați;

Justificare

Autoritatea ar trebui să furnizeze informații atât organizațiilor patronale, cât și celor 
sindicale.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în colaborare cu autoritățile 
naționale, sprijină și finanțează serviciile 
de consiliere pentru angajații care caută 
sau ocupă un loc de muncă în afara țării 
lor de origine.

Justificare

Autoritatea trebuie să fie abilitată nu doar să informeze angajații, ci și să le ofere consiliere.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o autoritate națională nu 
răspunde la o cerere în termenul stabilit 
de Autoritate, aceasta transmite 
Autorității motivele pentru care nu a făcut 
acest lucru.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Autoritatea raportează în mod 
periodic Comisiei în legătură cu 
constatările sale și raportează în mod direct 
statelor membre în cauză, schițând posibile 
măsuri pentru soluționarea deficiențelor 
identificate.

3. Autoritatea transmite Comisiei 
rapoarte semestriale în legătură cu 
constatările sale și raportează în mod direct 
statelor membre în cauză, schițând posibile 
măsuri pentru soluționarea deficiențelor 
identificate. Rapoartele respective se pun 
la dispoziția publicului.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea stabilește acorduri de cooperare 
cu alte agenții descentralizate ale Uniunii, 
după caz.

Autoritatea stabilește acorduri de cooperare 
cu alte agenții descentralizate ale Uniunii, 
după caz, în special cu Eurofound, 
Cedefop, EU-OSHA și ETF, pentru a 
realiza coordonarea, a promova sinergiile 
și a evita suprapunerile între activitățile 
lor, din motive de eficiență din punctul de 
vedere al costurilor.

Justificare

În conformitate cu abordarea comună, agențiile din domeniul ocupării forței de muncă și al 
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pieței forței de muncă trebuie să folosească cu eficiență resursele limitate disponibile, 
căutând sinergii și evitând suprapunerile între activitățile lor.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consiliul de administrație este 
alcătuit din câte un reprezentant de rang 
înalt al fiecărui stat membru și din doi 
reprezentanți ai Comisiei, având cu toții 
drept de vot.

1. Consiliul de administrație este 
alcătuit din câte un reprezentant de rang 
înalt al fiecărui stat membru, din câte un 
membru al unei organizații patronale din 
fiecare stat membru, din câte un membru 
al unei organizații sindicale din fiecare 
stat membru, din doi reprezentanți ai 
Comisiei și dintr-un membru desemnat de 
Parlamentul European, având cu toții 
drept de vot.

Justificare

Amendamentul urmărește să reflecte structura de guvernanță a agențiilor care activează în 
domeniul pieței forței de muncă existente și să întărească controlul democratic prin 
prevederea unui membru desemnat de Parlamentul European.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Patru reprezentanți, și anume câte 
unul din partea Eurofound, Cedefop, EU-
OSHA și ETF, pot participa la reuniunile 
consiliului de administrație în calitate de 
observatori. 

Justificare

Acest amendament urmărește să intensifice coordonarea între agențiile legate de domeniul 
ocupării forței de muncă și al pieței forței de muncă.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În fiecare an, directorul executiv 
elaborează un proiect de document unic de 
programare care conține, în particular, o 
programare anuală și multianuală în 
conformitate cu Regulamentul delegat 
(UE) nr. 1271/2013 al Comisiei73 și care 
ține cont de orientările stabilite de Comisie.

1. În fiecare an, directorul executiv 
elaborează un proiect de document unic de 
programare care conține, în particular, o 
programare anuală și multianuală în 
conformitate cu Regulamentul delegat 
(UE) nr. 1271/201373 al Comisiei și care 
ține cont de orientările stabilite de Comisie, 
precum și de recomandările Grupului de 
lucru interinstituțional privind resursele 
agențiilor.

__________________ __________________

73 Regulamentul delegat (UE) nr. 
1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 
2013 privind regulamentul financiar cadru 
pentru organismele menționate la articolul 
208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

73 Regulamentul delegat (UE) nr. 
1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 
2013 privind regulamentul financiar cadru 
pentru organismele menționate la articolul 
208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

Justificare

Recomandările Grupului de lucru interinstituțional privind agențiile sunt luate în considerare 
în mod adecvat de către Agenție atunci când își elaborează documentul unic de programare.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectul provizoriu de estimare se 
bazează pe obiectivele detaliate și pe 
rezultatele preconizate ale programului 
anual de lucru menționat la articolul 25 
alineatul (3) și iau în considerare 
resursele financiare necesare pentru 
atingerea acestor obiective și rezultate, în 
conformitate cu principiul de întocmire a 
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bugetului în funcție de performanțe.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Serviciile de traducere necesare 
pentru funcționarea Autorității sunt 
asigurate de Centrul de Traduceri pentru 
Organismele Uniunii Europene.

2. Serviciile de traducere necesare 
pentru funcționarea Autorității sunt 
asigurate de Centrul de Traduceri pentru 
Organismele Uniunii Europene sau de alți 
furnizori de servicii de traducere, în 
conformitate cu normele privind 
achizițiile publice și în limitele stabilite de 
normele financiare relevante.

Justificare

Amendamentul propus are scopul de a oferi Agenției o anumită flexibilitate în ceea ce 
privește serviciile de traducere.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a facilita combaterea 
fraudei, a corupției și a altor activități 
ilegale în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 883/2013, în termen de șase luni 
de la data la care devine operațională, 
Autoritatea aderă la Acordul 
interinstituțional din 25 mai 1999 privind 
investigațiile interne desfășurate de OLAF 
și adoptă dispozițiile corespunzătoare care 
se aplică tuturor angajaților Autorității, 
utilizând modelul prevăzut în anexa la 
acordul respectiv.

1. Pentru a facilita combaterea 
fraudei, a corupției și a altor activități 
ilegale în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 883/2013, la data la care devine 
operațională, Autoritatea aderă la Acordul 
interinstituțional din 25 mai 1999 privind 
investigațiile interne desfășurate de OLAF 
și adoptă dispozițiile corespunzătoare care 
se aplică tuturor angajaților Autorității, 
utilizând modelul prevăzut în anexa la 
acordul respectiv.

Justificare

O perioadă de siguranță de șase luni nu este necesară în acest context.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a realiza economii 
financiare, Autoritatea cooperează strâns 
cu alte instituții, agenții și organisme ale 
Uniunii, în special cu cele care au sediul 
în același loc.
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