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(HU/EN) RCOD/HLAH/dg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENDAMENTUL 38 
Integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de 

muncă 

 

SEDEC-VI/006 

 

Punctul 2  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz Amendamentul 

remarcă importanța pe care propunerea o acordă 

reintegrării șomerilor pe piața muncii, conferind 

serviciilor de ocupare a forței de muncă sarcina de 

a acorda asistență persoanelor respective, 

implicând toți actorii economici și sociali în 

facilitarea reinserției profesionale;  

remarcă importanța pe care propunerea o acordă 

reintegrării șomerilor pe piața muncii, conferind 

serviciilor de ocupare a forței de muncă sarcina de 

a acorda asistență persoanelor respective, 

implicând toți actorii economici și sociali și din 

sectorul public în facilitarea reinserției 

profesionale;  

Expunere de motive 

 

Autoritățile locale și regionale, precum și anumite instituții publice, sunt la fel de vizate în ce privește 

reducerea șomajului ca și ceilalți actori. Prin urmare, este necesară implicarea lor. 



Am. 49 

COR-2015-04871-00-01-AMC-TRA Am. 1-50 

 

 

 

 

(HU/EN) RCOD/HLAH/dg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENDAMENTUL 43 
Integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de 

muncă 

 

SEDEC-VI/006 

 

Punctul 6  

 

Se adaugă un nou punct:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz Amendamentul 

 recomandă o cooperare mai strânsă între statele 

membre în vederea reducerii cât mai eficiente 

posibile a nivelului șomajului în UE prin 

acordarea acestor programe a unui loc mai 

important în mass-media. De exemplu, rețeaua 

EURES poate fi promovată prin intermediul unei 

campanii publicitare la televizor, pe internet sau 

prin alte mijloace mass-media pentru ca 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 

în străinătate să aibă la dispoziție informații 

actualizate privind posibilitățile de angajare. 

Astfel, recomandă stabilirea unei colaborări 

între state în domeniul serviciilor de ocupare a 

forței de muncă și al altor servicii sociale, în 

vederea unui schimb de informații și de date mai 

eficace și mai rapid;  

Expunere de motive 

 

Informațiile privind posibilitățile de angajare și locurile de muncă vacante în alte state membre trebuie 

puse la dispoziția și aduse la cunoștința tuturor persoanelor interesate. În acest scop, informațiile 

trebuie difuzate pe scară largă, prin intermediul tuturor mijloacelor de comunicare în masă.  
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(HU/EN) RCOD/HLAH/dg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENDAMENTUL 46 
Integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de 

muncă 

 

SEDEC-VI/006 

 

Punctul 7  

 

Se adaugă un nou punct:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz Amendamentul 

 subliniază importanța investițiilor în capitalul 

uman. În același timp, arată că este vorba de 

investiții pe termen lung, astfel încât 

întreprinderile îi privilegiază adesea pe tineri și 

pe absolvenți, ceea ce este în dezavantajul 

potențialei forțe de muncă în vârstă sau de vârstă 

medie. În lupta împotriva șomajului sunt 

necesare instrumente de încurajare a șomerilor 

în vârstă și de vârstă medie în sensul formării și 

recalificării, și care să trezească interesul 

întreprinderilor și sectorului public de a angaja 

aceste categorii de persoane;  

Expunere de motive 

 

Cu toate că sistemul de educație și formare a adulților permite dobândirea de noi cunoștințe 

profesionale, angajatorii trebuie încurajați să dea dovadă de flexibilitate în angajarea și formarea forței 

de muncă mai în vârstă. 
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(HU/EN) RCOD/HLAH/dg 

 

 

 

 

AMENDAMENTUL 48 
Integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de 

muncă 

 

SEDEC-VI/006 

 

Punctul 8  

 

Se adaugă un nou punct:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz Amendamentul 

 constată că reorganizarea propusă a serviciilor 

este un proces îndelungat și anevoios, mai ales în 

statele membre în care sistemul actual este rigid 

și birocratic. Buna funcționare a punctelor de 

contact individuale de la ghișeele unice depinde 

în mare măsură de flexibilitatea instituțiilor 

vizate și de difuzarea corespunzătoare și rapidă a 

informațiilor. Aceste puncte de contact pot 

asigura pregătirea ofertelor de intervenție 

personalizate, dar trebuie avut în vedere faptul 

că, în funcție de numărul persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă, acest lucru poate 

reprezenta o sarcină administrativă 

semnificativă. În același timp, aceste puncte de 

contact trebuie să aibă la dispoziție un personal 

calificat adecvat, care să poată nu numai să 

transmită ofertele existente, ci și să evalueze 

personalitatea și competențele esențiale ale 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă. Prin urmare, solicită ca statele membre 

să aibă în vedere acești factori la punerea în 

aplicare a mecanismelor;  

Expunere de motive 

 

O reorganizare reușită presupune transmiterea rapidă și fără probleme a informațiilor, precum și 

evaluarea competențelor forței de muncă. Astfel oferta și cererea de forță de muncă poate fi ajustată cel 

mai bine posibil la nivelul statelor membre și al regiunilor. 
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(HU/EN) RCOD/HLAH/dg 

 

AMENDAMENTUL 49 
Integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de 

muncă 

 

SEDEC-VI/006 

 

Punctul 11  

 

Se adaugă un nou punct:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz Amendamentul 

 accentuează că formarea în scopul reinserției 

profesionale trebuie organizată în strânsă 

colaborare cu instituțiile vizate, astfel încât 

statele membre să poată obține cele mai bune 

rezultate posibile la toate nivelurile și cu scopul 

de a reduce izolarea profesională și socială și 

nivelul de sărăcie. Atrage atenția asupra faptului 

că aceste măsuri au efecte pozitive asupra 

cetățenilor europeni care aleg să lucreze într-un 

alt stat membru din motive economice și de 

subzistență, să se întoarcă în țara lor de origine. 

Migrația din motive economice scade, întrucât se 

ameliorează posibilitățile de a găsi un loc de 

muncă pe piața locală a forței de muncă și se 

îmbunătățesc mijloacele de subzistență;  

Expunere de motive 

 

Reinserția șomerilor de lungă durată și a migranților care se întorc este necesară din punct de vedere al 

dezvoltării economice, având în vedere că activitățile lor profesionale generează venituri, contribuind 

astfel la creșterea bunăstării la nivel național, regional și local. 
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(HU/EN) RCOD/HLAH/dg 

 

 

AMENDAMENTUL 50 
Integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de 

muncă 

 

SEDEC-VI/006 

 

Punctul 12  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz Amendamentul 

subliniază rolul central al regiunilor şi al 

autorităţilor locale, care sunt în mod normal 

coordonatorii parcursului de îmbunătățire a 

serviciilor de ocupare a forței de muncă, aceasta și 

din cauză că, în multe state membre, programarea 

și gestionarea fondurilor structurale este de 

competența lor; 

subliniază rolul central al regiunilor şi al 

autorităţilor locale, care sunt în mod normal 

coordonatorii parcursului de îmbunătățire a 

serviciilor de ocupare a forței de muncă, aceasta și 

din cauză că, în multe state membre, programarea 

și gestionarea fondurilor structurale este de 

competența lor. 

În plus, autoritățile pot juca un rol important în 

organizarea și realizarea formării profesionale și 

a adulților, în măsura în care în numeroase 

regiuni și mai ales în sate nu există centre de 

educație a adulților. Rolul autorităților locale și 

regionale este cu atât mai important cu cât 

acestea dispun de informații privind piața locală 

a forței de muncă și au relații cu întreprinderile 

locale care pot facilita învățământul profesional 

practic.  

De asemenea, persoanele care doresc să participe 

la o formare pentru adulți sau la o formare 

profesională trebuie să-și organizeze, timp de 

mai multe luni, transportul. Acest lucru produce 

cheltuieli suplimentare, ceea ce, pentru un șomer 

care beneficiază doar de o alocație redusă sau nu 

beneficiază de nicio indemnizație, reprezintă o 

povară.  

Expunere de motive 

 

Autoritățile locale și regionale pot juca un rol esențial în punerea în aplicare a măsurilor, deoarece ele 

dispun de informații și relații pe care le pot folosi pe plan local pentru reducerea șomajului. 


