
AMENDAMENTUL 29 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale 

statelor membre  

 

SEDEC-VI/001  

 

Punctul 9  

 

Se adaugă textul:  

BORBOLY Csaba  
ÁRGYELÁN János  

DRĂGHICI Emil  

DUDÁS Róbert  

KOVÁCS Raymund  

MAGYAR Anna  

MAJTHÉNYI László  

MORARU Victor  

NICA Alin Adrian  

OPREA Emilian  

RIBÁNYI József  

SZABÓ Róbert  

VARGA Zoltán  

 

Proiect de aviz  Amendament  

 Evidențiază importanța corelării politicilor de 

ocupare și educație. Doar prin cunoaștere se 

poate realiza întărirea competitivității 

economice a regiunilor, forța de muncă 

calificată fiind baza dezvoltării economice. De 

aceea este prioritar domeniul calificărilor 

profesionale – formare, recalificare și 

învățământ profesional –, iar pentru acest lucru 

este necesară corelarea politicilor de ocupare și 

educație;  

 

_____________ 

 

(RO) CBERB/ab 

 

 

AMENDAMENTUL 32  
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale 

statelor membre  

 

SEDEC-VI/001  

 

Punctul 10  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  
ÁRGYELÁN János  

DRĂGHICI Emil  

DUDÁS Róbert  

KOVÁCS Raymund  

MAGYAR Anna  

MAJTHÉNYI László  

MORARU Victor  

NICA Alin Adrian  

OPREA Emilian  

RIBÁNYI József  

SZABÓ Róbert  

VARGA Zoltán  

 

Proiect de aviz  Amendament  

subliniază că problema competențelor este 

deosebit de relevantă pentru tineri, care sunt încă 

afectați de o rată a șomajului de peste 22%, ei 

trebuind să fie mai bine pregătiți pentru locurile 

de muncă de mâine, în general, și pentru locurile 

de muncă ecologice, în special[1]; 

 
[1] Avizul CoR privind planul de acțiune verde 

subliniază că problema competențelor este 

deosebit de relevantă pentru tineri, care sunt încă 

afectați de o rată a șomajului de peste 22%, ei 

trebuind să fie mai bine pregătiți pentru locurile 

de muncă de mâine, în general, și pentru locurile 

de muncă ecologice, în special[1]; de asemenea, 

consideră că este importantă lărgirea 

oportunităților de intership, respectiv facilitarea 



pentru IMM-uri și Inițiativa privind locurile de 

muncă verzi.  
programelor de creare de muncă în cadrul 

Erasmus+, în cazul proiectelor de mobilitate 

care vizează educația adulților, formarea 

profesională și învățământul universitar; 

 
[1] Avizul CoR privind planul de acțiune verde 

pentru IMM-uri și Inițiativa privind locurile de 

muncă verzi. 

 

Expunere de motive  

Participarea într-un program de internship în cele mai multe cazuri este indispensabilă pentru un loc 

de muncă pe termen lung, iar programul Erasmus+ este o posibilitate unică prin care studenții pot 

dobândi experiență internațională, care poate contribui la găsirea unui loc de muncă. 

 

_____________ 

 

(RO) CBERB/ab 

 
 


