
AMENDAMENTUL 10  
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă  

 

SEDEC-VI/001  

 

COM(2015) 98 anexă 

Amendamentul 4 

Orientarea 5, primul paragraf 

 

Se modifică după cum urmează: 

SZABÓ Róbert  
BÓKA István  

BORBOLY Csaba  

KOVÁCS Raymund  

MAGYAR Anna  

MAJTHÉNYI László  

RIBÁNYI József  

SESZTÁK Oszkár  

 

Textul propus de Comisie 

Statele membre ar trebui să faciliteze crearea de locuri de muncă, să reducă barierele din calea 

angajărilor de personal în întreprinderi, să promoveze antreprenoriatul și, în special, să sprijine 

înființarea și dezvoltarea micilor întreprinderi cu scopul de a spori rata de ocupare a locurilor de 

muncă pentru femei și bărbați. De asemenea, statele membre ar trebui să promoveze economia socială 

și să încurajeze inovarea socială în mod activ. 

 

Proiect de aviz  Amendament  

Statele membre ar trebui să faciliteze crearea de 

locuri de muncă, să reducă barierele din calea 

angajărilor de personal în întreprinderi, să 

promoveze antreprenoriatul și, în special, să 

sprijine înființarea și dezvoltarea micilor 

întreprinderi cu scopul de a spori rata de ocupare 

a locurilor de muncă pentru femei și bărbați. De 

asemenea, statele membre ar trebui să promoveze 

economia socială și să încurajeze inovarea socială 

în mod activ. 

Statele membre ar trebui, de asemenea, să ia 

măsuri și în sprijinul activităților independente, 

mai ales de tip antreprenorial, având în vedere 

impactul asupra creșterii economice, în 

principal la nivel local,  prin sprijinirea 

întreprinderilor nou-înființate de către tineri, a 

microîntreprinderilor și a proiectelor inovatoare 

și ambițioase care presupun riscuri medii și 

ridicate, fără a le greva cu sarcini 

administrative care le împiedică lansarea. 

Statele membre ar trebui să faciliteze crearea de 

locuri de muncă, să reducă barierele din calea 

angajărilor de personal în întreprinderi, să 

promoveze antreprenoriatul și, în special, să 

sprijine înființarea și dezvoltarea micilor 

întreprinderi cu scopul de a spori rata de ocupare 

a locurilor de muncă pentru femei și bărbați. De 

asemenea, statele membre ar trebui să promoveze 

economia socială și să încurajeze inovarea socială 

în mod activ. 

Ținând seama de setul de instrumente active de 

pe piața forței de muncă, statele membre ar 

trebui, de asemenea, să ia măsuri și în sprijinul 

activităților independente, mai ales de tip 

antreprenorial, având în vedere impactul asupra 

creșterii economice, în principal la nivel local,  

prin sprijinirea întreprinderilor nou-înființate 

de către tineri, a microîntreprinderilor și a 

proiectelor inovatoare și ambițioase care 

presupun riscuri medii și ridicate, fără a le 

greva cu sarcini administrative care le împiedică 

lansarea. 

 

Expunerea de motive din aviz Amendament la expunerea de motive din aviz 

Nu trebuie pierdut din vedere că spiritul 

antreprenorial și autonom are un impact puternic 

la nivel local pentru creșterea economică și, prin 

urmare, nu poate fi exclus din politicile de 

ocupare a forței de muncă. 

Nu trebuie pierdut din vedere că spiritul 

antreprenorial și autonom are un impact puternic 

la nivel local pentru creșterea economică și, prin 

urmare, nu poate fi exclus din politicile de 

ocupare a forței de muncă. 

 

Expunere de motive privind modificările propuse 

În intervențiile lor pe piața forței de muncă, statele membre ar trebui să utilizeze în primul rând setul 

de instrumente active de pe piața forței de muncă, astfel încât rata de ocupare a forței de muncă la 

nivel local și regional să crească substanțial.  

 



AMENDAMENTUL 16  
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă  

 

SEDEC-VI/001  

 

COM(2015) 98 anexă 

Amendamentul 6 

Orientarea 6, al 4-lea paragraf 

 

Se adaugă următorul text:  

SZABÓ Róbert  
BÓKA István  

BORBOLY Csaba  

KOVÁCS Raymund  

MAGYAR Anna  

MAJTHÉNYI László  

RIBÁNYI József  

SESZTÁK Oszkár  

 

Textul propus de Comisie 

Barierele din calea participării pe piața muncii ar trebui să fie reduse, în special în cazul femeilor, al 

lucrătorilor vârstnici, al tinerilor, al persoanelor cu handicap și al migranților legali. Egalitatea de gen, 

inclusiv egalitatea de remunerare trebuie să fie garantată pe piața muncii, precum și accesul la servicii 

de învățământ și de îngrijire de calitate și la prețuri abordabile pentru preșcolari. 

 

Proiect de aviz  Amendament  

Barierele din calea participării pe piața muncii ar 

trebui să fie reduse, în special în cazul femeilor, 

al lucrătorilor vârstnici, al tinerilor, al persoanelor 

cu handicap, al navetiștilor transfrontalieri și al 

migranților legali. Egalitatea de gen, inclusiv 

egalitatea de remunerare trebuie să fie garantată 

pe piața muncii, precum și accesul la servicii de 

învățământ și de îngrijire de calitate și la prețuri 

abordabile pentru preșcolari.  

Barierele din calea participării pe piața muncii ar 

trebui să fie reduse, în special în cazul femeilor, 

al lucrătorilor vârstnici, al tinerilor, al persoanelor 

cu handicap, al navetiștilor transfrontalieri și al 

migranților legali. Egalitatea de gen, inclusiv 

egalitatea de remunerare trebuie să fie garantată 

pe piața muncii, precum și accesul la servicii de 

învățământ și de îngrijire de calitate și la prețuri 

abordabile pentru preșcolari. Trebuie încurajată 

în continuare dezvoltarea formelor atipice de 

ocupare a forței de muncă.  

 

Expunerea de motive din aviz Amendament la expunerea de motive din aviz 

Persoanele care locuiesc într-o țară și lucrează în 

alta se confruntă cu probleme de fiscalitate și de 

cotizații sociale. 

Persoanele care locuiesc într-o țară și lucrează în 

alta se confruntă cu probleme de fiscalitate și de 

cotizații sociale. 

 

Expunere de motive privind modificările propuse 

Formele atipice de ocupare a forței de muncă ar putea reprezenta o soluție, în special pentru femeile 

care au copii de vârstă mică, de conciliere a educației copiilor și a obligațiilor profesionale. 

 

_____________ 

 

 

AMENDAMENTUL 23  
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă  

 

SEDEC-VI/001  

 

COM(2015) 98 anexă 

Amendamentul 8 

Orientarea 7, al 4-lea paragraf 

 

Se adaugă următorul text:  

SZABÓ Róbert  
BÓKA István  

BORBOLY Csaba  

KOVÁCS Raymund  

MAGYAR Anna  

MAJTHÉNYI László  

RIBÁNYI József  

SESZTÁK Oszkár  

 



Textul propus de Comisie 

Ar trebui să fie asigurată mobilitatea lucrătorilor în scopul valorificării întregului potențial al pieței 

europene a muncii, inclusiv prin îmbunătățirea portabilității drepturilor de pensie și a recunoașterii 

calificărilor. Statele membre ar trebui, în același timp, să prevină încălcările normelor existente. 

 

Proiect de aviz  Amendament  

Ar trebui să fie asigurată mobilitatea lucrătorilor 

în scopul valorificării întregului potențial al pieței 

europene a muncii, inclusiv prin îmbunătățirea 

portabilității drepturilor de pensie și a 

recunoașterii calificărilor și diplomelor. Statele 

membre ar trebui, în același timp, să prevină 

încălcările normelor existente. 

Cu toate acestea, statele membre ar trebui să ia 

în considerare și investiții sociale mai ample și 

pe termen lung, regiunile și administrațiile 

locale – nivelurile cele mai în măsură să 

înțeleagă specificul locului și comunităților 

proprii – putând reacționa la criză într-un mod 

mai durabil, astfel încât să atenueze sărăcirea 

excesivă a acestor zone de competențele cele mai 

valoroase pentru stimularea creșterii. 

Ar trebui să fie asigurată mobilitatea lucrătorilor 

în scopul valorificării întregului potențial al pieței 

europene a muncii, inclusiv prin îmbunătățirea 

portabilității drepturilor de pensie și a 

recunoașterii calificărilor și diplomelor. Statele 

membre ar trebui, în același timp, să prevină 

încălcările normelor existente. 

Cu toate acestea, statele membre ar trebui să ia 

în considerare și investiții sociale mai ample și 

pe termen lung, regiunile și administrațiile 

locale – nivelurile cele mai în măsură să 

înțeleagă specificul locului și comunităților 

proprii – putând reacționa la criză într-un mod 

mai durabil, astfel încât să atenueze sărăcirea 

excesivă a acestor zone de competențele cele mai 

valoroase pentru stimularea creșterii. 

Crearea, la nivel local și regional, a unui set de 

instrumente pentru reducerea exodului excesiv 

de forță de muncă calificată poate contribui și la 

creșterea economică și a ratei de ocupare a 

forței de muncă la nivel local.  

 

Expunerea de motive din aviz Amendament la expunerea de motive din aviz 

Dreptul la libera circulație reprezintă una dintre 

cele mai mari realizări ale UE,  fiind esențiale 

menținerea sa și facilitarea exercitării lui prin 

consolidarea liberei circulații a lucrătorilor[1]. Cu 

toate acestea, se cuvine remarcat și că, prin 

investiții sociale generale și pe termen lung, 

regiunile și administrațiile locale – cele mai în 

măsură să înțeleagă specificul locului și 

comunităților proprii – pot reacționa la criză într-

un mod mai durabil, astfel încât să atenueze 

sărăcirea excesivă a acestor zone de competențele 

cele mai valoroase. 

 
[1] Avizul CoR pe tema „Mobilitatea forței de 

muncă și consolidarea EURES” (COR-2014-

1315). 

Dreptul la libera circulație reprezintă una dintre 

cele mai mari realizări ale UE, fiind esențiale 

menținerea sa și facilitarea exercitării lui prin 

consolidarea liberei circulații a lucrătorilor[1]. Cu 

toate acestea, se cuvine remarcat și că, prin 

investiții sociale generale și pe termen lung, 

regiunile și administrațiile locale – cele mai în 

măsură să înțeleagă specificul locului și 

comunităților proprii – pot reacționa la criză într-

un mod mai durabil, astfel încât să atenueze 

sărăcirea excesivă a acestor zone de competențele 

cele mai valoroase. 

 
[1] Avizul CoR pe tema „Mobilitatea forței de 

muncă și consolidarea EURES” (COR-2014-

1315). 

 

Expunere de motive privind modificările propuse 

Asigurarea mobilității lucrătorilor este unul dintre drepturile fundamentale în Uniune. În schimb, fără 

a aduce atingere acestui principiu fundamental, propunem crearea, la nivel local, a unui set de 

instrumente care să încurajeze forța de muncă calificată necesară pentru dezvoltarea economiilor 

locale și regionale să rămână în regiunea sa. 

 

_____________ 

 



(HU) RCOD/CMUJ/ab 

 
 


