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SUGESTII 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 

economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. constată că multe state membre au încă deficite mari, în timp ce altele acumulează 

excedente de cont curent; remarcă, de asemenea, că trebuie concepute și coordonate 

programe în domeniul responsabilității fiscale care să ia în considerare aceste diferențe și 

să fie compatibile cu crearea de locuri de muncă decente care să ducă la o încadrare în 

muncă de calitate, creștere economică și, prin urmare, sustenabilitatea statului social 

pentru generațiile viitoare; solicită Comisiei, care a primit deja propunerile de bugete 

naționale pe 2016, și în cadrul politicii fiscale definite în Pactul de stabilitate și de creștere 

(PSC), să profite la maximum de flexibilitatea acestuia1 și să elaboreze un proces flexibil 

de responsabilitate fiscală la nivel național care să reflecte mai bine situațiile ciclice din 

statele membre și să permită adoptarea unor politici responsabile din punct de vedere 

social și eficiente din punct de vedere economic care să urmărească crearea de locuri de 

muncă decente care să ducă la o încadrare în muncă de calitate; 

2. consideră că, pe de o parte, statele membre cu deficite mari sau niveluri ridicate ale 

datoriilor trebuie să-și continue eforturile vizând sustenabilitatea fiscală și, pe de altă 

parte, statele membre care dispun de o marjă de manevră fiscală ar trebui să o folosească 

pentru a încuraja cererea la nivel național și investițiile favorabile creșterii; 

3. regretă că nu se face o trimitere cu caracter general la obiectivele din Strategia Europa 

2020 privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, subliniază că 

politicile sociale și de ocupare a forței de muncă nu ar trebui analizate numai din 

perspectiva costurilor, ci și din perspectiva obținerii unor beneficii pe termen lung; 

solicită, prin urmare, integrarea obiectivelor sociale și de mediu relevante în noul cadru de 

evaluare, astfel încât toate țările care nu fac progrese cu privire la combaterea sărăciei, 

asigurarea unor locuri de muncă decente care să ducă la ocupare a forței de muncă de 

calitate, prevenirea abandonului școlar timpuriu, stimularea învățării pe tot parcursul 

vieții, utilizarea eficientă a resurselor și prevenirea schimbărilor climatice să primească 

recomandări specifice; 

4. cere ca în recomandările specifice fiecărei țări (CSR) să se includă recomandarea 

Comisiei2 privind restructurarea preventivă a întreprinderilor aflate în pericol de 

insolvență și ștergerea datorilor antreprenorilor în faliment, indiferent dacă sunt persoane 

fizice sau juridice, cu scopul de a acorda o nouă șansă întreprinderilor; invită Comisia să 

analizeze posibilitatea extinderii acestor programe pentru a include și familiile aflate în 

pericol de evacuare cu scopul de a asigura o coeziune socială consolidată prin reducerea 

riscului de lipsă de adăpost; subliniază că, deși au scăzut, dificultățile financiare ale 

gospodăriilor rămân mult peste nivelurile înregistrate în deceniul precedent și, conform 

Comisiei, persistă un decalaj semnificativ între dificultățile financiare ale gospodăriilor cu 

                                                 
1 (COM(2015)0012) „Utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de stabilitate și de creștere”. 
2 Recomandarea din 12 martie 2014 privind o nouă abordare a falimentului și insolvenței companiilor. 
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venituri reduse și cele ale gospodăriilor cu venituri mai mari1; 

5. constată că, deși deficitele au fost reduse în câteva țări, acest proces a cauzat și o scădere a 

investițiilor publice în Uniune; salută, prin urmare, promovarea unei politici europene de 

investiții care are ca scop stimularea creșterii și a creării de locuri de muncă și solicită să 

se depună eforturi suplimentare pentru a finanța economia reală; consideră că proiectele 

susținute prin FEIS ar trebui să aibă ca obiective principale crearea de locuri de muncă 

care conduc la o ocupare a forței de muncă de calitate și realizarea coeziunii sociale, 

economice și teritoriale; consideră că ar trebui să se ia măsuri mai solide ca răspuns la 

apelul Parlamentului2 de a promova investițiile sociale nu doar cu scopul de a obține profit 

financiar, ci și cu scopul de a promova un impact social pozitiv și de a reduce inegalitățile, 

printre altele prin îmbunătățirea serviciilor publice și sprijinirea creării de locuri de muncă 

pentru categoriile de persoane dezavantajate; subliniază, în acest sens, nevoia de a 

consolida instrumentele de reglementare ale Comisiei (cum ar fi evaluările de impact, 

analizele etc.) și de a aplica metode de control și de monitorizare la realizarea de investiții; 

6. subliniază că, deși reprezintă coloana vertebrală a creării de locuri de muncă în Uniune, 

IMM-urile se confruntă în continuare cu dificultăți majore în ceea ce privește accesul la 

credite, sarcinile administrative excesive și birocrația nenecesară, care le îngrădesc 

creșterea, le periclitează sustenabilitatea și le reduc potențialul de creare de locuri de 

muncă; salută inițiativa Comisiei de a moderniza cadrul de reglementare și mediul 

administrativ cu scopul de a îmbunătăți climatul de investiții și condițiile pentru IMM-uri 

și susține recomandările care duc la îmbunătățiri, cu respectarea standardelor sociale; 

subliniază importanța investițiilor care vizează dezvoltarea de canale inovatoare de 

finanțare, precum finanțarea participativă și microcreditarea, și a investițiilor care au ca 

scop să stimuleze dezvoltarea IMM-urilor, a microîntreprinderilor, a întreprinderilor 

inovatoare nou-create și a afacerilor care promovează locurile de muncă verzi, de 

exemplu; 

7. reamintește faptul că regiunile care sunt afectate de handicapuri naturale sau demografice 

grave și permanente înregistrează, de obicei, rate ale șomajului mai ridicate și o creștere 

economică mai scăzută; consideră, prin urmare, că este nevoie de investiții care să le ajute 

să-și îmbunătățească potențialul de creștere și să atragă oamenii să locuiască în aceste 

zone, pentru a asigura sustenabilitatea acestor regiuni; 

8. ia act de recomandările privind necesitatea de a merge înainte cu noile reforme în 

domeniul muncii și solicită ca aceste reforme, dacă vor fi introduse, să garanteze protecția 

și dialogul social, conform practicilor naționale, și să asigure consensul politic necesar 

pentru a fi sustenabile și eficace; consideră că reformele din domeniul muncii ar trebui să 

asigure echilibrul adecvat între flexibilitate și securitate atât pentru angajați, cât și pentru 

angajatori și nu ar trebui să conducă, de exemplu, la excluderea angajaților de la 

negocierile colective sau la scăderea productivității ori a ocupării forței de muncă; invită 

statele membre să facă reforme ambițioase în domeniul muncii, în măsura în care ele mai 

sunt necesare, profitând de faptul că au ajuns acum la un punct de cotitură al ciclului; 

consideră că reformele respective ar trebui să fie capabile să reducă fragmentarea, să 

încurajeze crearea de locuri de muncă, să pună capăt insecurității și să combată sărăcia, cu 

scopul de a crește productivitatea și competitivitatea economiei noastre, asigurând 

                                                 
1 Situația din UE privind ocuparea forței de muncă și situația socială din UE, evaluarea trimestrială din iunie 2015. 
2 Rezoluția din 11 martie 2015 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0068), punctele 10 și 18. 
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totodată mai multe locuri de muncă și remunerații decente prin investiții în capitalul 

uman; subliniază că și alte reforme structurale, cum ar fi reindustrializarea, sunt la fel de 

importante pentru crearea unei piețe sustenabile a forței de muncă; 

9. invită Comisia să se asigure că, în rolul lor de a asigura o orientare politică, reformele 

pieței forței de muncă au ca scop, printre altele, de a reduce segmentarea, de a asigura o 

mai bună anticipare a competențelor necesare și o mai bună corelare între competențe și 

locuri de muncă, de a promova incluziunea grupurilor vulnerabile, de a reduce sărăcia 

persoanelor încadrate în muncă, de a promova egalitatea de gen, de a consolida drepturile 

lucrătorilor cu contracte atipice și de a oferi o protecție socială sporită lucrătorilor care 

desfășoară activități independente; 

10. salută scăderea ratelor șomajului în Uniune; atrage totuși atenția asupra faptului că nivelul 

șomajului este în continuare ridicat și solicită statelor membre o abordare holistică pentru 

aplicarea unor politici active și eficace privind piața muncii, care să vizeze atât capacitatea 

de inserție profesională a persoanelor care caută un loc de muncă, cât și asigurarea unei 

piețe a forței de muncă mai favorabile incluziunii și care să includă măsuri suplimentare 

de sprijin atât pentru persoanele care caută un loc de muncă, cât și pentru angajatori; 

subliniază necesitatea de a aborda problema lipsei de corelare a competențelor și a 

caducității lor, ca mijloc de a combate șomajul pe termen lung; consideră că este nevoie 

de o mai bună coordonare a acestor politici la nivel național și european; solicită, prin 

urmare, să se adopte măsuri mai solide pentru a sprijini și a dezvolta în continuare sisteme 

eficiente de educație și formare profesională, precum și cooperarea dintre instituțiile de 

învățământ, întreprinderi, organizațiile patronale și alte părți interesate relevante; 

subliniază nevoia de a îmbunătăți eficacitatea serviciilor publice și private de ocupare a 

forței de muncă, pentru a aborda problema lipsei de corelare a competențelor pe piața 

muncii și pentru a facilita căutarea unui loc de muncă în Uniune; 

11. constată că lipsa reformelor structurale sau ritmul lor lent constituie o problemă bine 

cunoscută în anumite state membre și, de aceea, consideră că, în cadrul obiectivelor sale 

din semestrul european, Comisia ar trebui să cerceteze mai temeinic efectele negative pe 

care lipsa de responsabilitate manifestată de anumite state membre care nu au făcut 

reforme structurale le are asupra creării de locuri de muncă pe termen mediu; 

12. recunoaște faptul că stabilirea salariilor minime ține de competența statelor membre și 

trebuie respectată în conformitate cu principiul subsidiarității; 

13. subliniază că Fondul Monetar Internațional (FMI) și Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE) au atras atenția cu privire la problemele sociale (sărăcie 

pentru cei activi profesional) și economice (cerere internă la cote foarte joase) provocate 

de devalorizarea salariilor petrecută în ultimii ani; subliniază, în acest sens, că o politică 

adecvată de salarizare este vitală pentru menținerea cererii interne și că, prin urmare, 

creșterile salariale ar trebui să fie mai bine adaptate la variațiile productivității; susține că 

trebuie să se menționeze importanța creșterilor salariale, mai ales în țările unde salariile 

sunt sub pragul sărăciei, dar fără a submina principiul subsidiarității; reamintește că 

salariile minime diferă substanțial între statele membre și își reiterează apelul în favoarea 

efectuării unui studiu1 pe această temă, care să includă o analiză a diferențelor de putere 

de cumpărare între statele membre; încurajează statele membre să stabilească salariile 

                                                 
1 Rezoluția din 11 martie 2015 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0068), punctul 46. 



 

PE560.781v02-00 6/11 AD\1072908RO.doc 

RO 

minime în conformitate cu legislația și practicile naționale și să aibă în vedere impactul lor 

asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă, a veniturilor gospodăriilor, a cererii 

agregate și a creării de locuri de muncă; 

14. remarcă faptul că unele reforme în domeniul muncii au introdus noi formule contractuale 

și că, potrivit Comisiei, unele dintre ele au accentuat precaritatea pe piața muncii, 

solicitând în multe cazuri o flexibilitate injustă din partea generațiilor mai tinere; remarcă 

cu îngrijorare cifrele din anumite state membre în care rata angajărilor cu contract 

temporar este de peste 90 % în cazul noilor contracte, fapt ce afectează în primul rând 

tinerii și femeile și care, conform OCDE1, este una dintre cauzele directe ale agravării 

inegalităților, deși uneori aceste condiții de muncă sunt dorite de lucrători în mod specific, 

pentru a ajunge la un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată sau pentru a 

câștiga mai mult; invită statele membre să exploateze sinergiile dintre politicile naționale 

și politica europeană de coeziune pentru a consolida efectele benefice asupra acestor 

categorii prioritare; consideră că este deosebit de îngrijorătoare extinderea contractelor 

fără un număr minim de ore de lucru; consideră că toate tipurile de relații contractuale ar 

trebui să le acorde lucrătorilor accesul la un set de drepturi de bază și la o protecție socială 

adecvată; 

15. invită Comisia și statele membre să țină cont de raportul FMI2 privind cauzele și 

consecințele inegalității, în care se afirmă că adâncirea discrepanțelor salariale poate 

afecta negativ creșterea economică și potențialul de creare de locuri de muncă; solicită să 

se depună eforturi suplimentare pentru a transfera sarcina fiscală de pe forța de muncă 

către alte surse, să se ia măsuri eficace în ceea ce privește fiscalitatea muncii și să se 

asigure echitatea pe piața muncii, asigurând libertatea de mișcare a lucrătorilor în Europa 

și politicile redistributive și ținând seama de caracteristicile specifice fiecărui stat 

membru, cu scopul de a stimula creșterea economică, competitivitatea și productivitatea, 

precum și de a facilita o convergență economică și socială sporită la un nivel superior; 

16. observă că ratele ridicate ale șomajului pe termen lung în Uniune, mai ales în anumite 

state membre, au ca efect creșterea numărului de lucrători care își pierd alocațiile sociale 

înainte de a-și găsi un nou loc de muncă; constată că unele state membre oferă acces 

limitat la astfel de alocații sau au redus suma disponibilă și/sau perioada de eligibilitate 

aferentă; invită statele membre ca, în cadrul competențelor lor, să mențină un echilibru 

între o protecție socială adecvată și stimulente corespunzătoare pentru o căutare activă a 

unui nou loc de muncă, bazate pe măsuri de sprijin personalizate, fără a include condiții cu 

caracter punitiv care subminează drepturile sociale; invită statele membre să instituie 

măsuri solide de activare pentru a obține rezultate mai bune; relevă faptul că îmbunătățirea 

politicii de ocupare a forței de muncă și a protecției sociale pentru a activa mecanismele 

de sprijin și a oferi protecție cetățenilor, asigurând astfel un grad mai ridicat de coeziune 

socială, reprezintă componente cheie ale creșterii economice durabile; solicită efectuarea 

unui studiu specific privind stimulentele de acest gen la nivelul UE și invită statele 

membre să introducă, în conformitate cu practicile naționale, mecanisme de garantare a 

unui venit minim pentru a evita insulele de excludere socială și a asigura un venit minim 

familiilor; 

17. salută scăderea ratelor șomajului în rândul tinerilor, dar subliniază că acestea înregistrează 

                                                 
1 Raportul OCDE „Toți în aceeași oală: de ce mai puțină inegalitate înseamnă beneficii pentru toți”, 21 mai 2015 
2 Raportul FMI „Cauzele și consecințele inegalității: o perspectivă mondială”, iunie 2015. 
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în continuare niveluri îngrijorătoare în numeroase state membre și regiuni și că nu se 

bazează în mod obligatoriu pe locurile de muncă net create; subliniază că au crescut, de 

asemenea, nesiguranța locului de muncă și șomajul parțial și că, în 2014, 43 % dintre 

tineri lucrau cu contracte temporare, în timp ce 32 % lucrau cu normă parțială; salută 

decizia Comisiei de a debloca un miliard de euro sub formă de prefinanțare pentru 

Garanția pentru tineret; invită statele membre să utilizeze de urgență și în mod eficient 

toate resursele financiare disponibile pentru a pune în aplicare Inițiativa privind ocuparea 

forței de muncă în rândul tinerilor, respectând standardele minime de calitate; solicită, în 

plus, ca aceste fonduri să fie monitorizate cu atenție și constant pentru a se asigura că îi 

ajută pe tineri să se integreze pe piața muncii într-o formă de lungă durată; invită statele 

membre să acorde prioritate învățării limbilor străine și să faciliteze mobilitatea, prin 

intermediul programelor europene precum ERASMUS+ sau ERASMUS pentru tinerii 

întreprinzători, dar și prin participarea la rețeaua pentru ocuparea forței de muncă EURES; 

subliniază, de asemenea, cât de important este să se promoveze și să se încurajeze 

uceniciile, ca o modalitate prin care tinerii pot dobândi calificări profesionale care le vor 

permite să intre mai ușor pe piața muncii; 

18. constată că, până în prezent, există disparități semnificative între statele membre în ceea 

ce privește succesul punerii în aplicare a Garanției pentru tineret și a Inițiativei privind 

ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; remarcă faptul că, potrivit estimărilor 

Organizației Internaționale a Muncii, soluționarea problemei șomajului în rândul tinerilor 

în UE ar necesita un buget de 21 de miliarde EUR și că angajamentul financiar actual al 

Comisiei este total inadecvat, fiind necesară majorarea acestuia până la un nivel 

corespunzător; invită Comisia să coopereze cu statele membre și cu organizațiile 

reprezentative de tineret pentru a propune standarde minime și bune practici în vederea 

punerii în aplicare a Garanției pentru tineret; 

19. invită Comisia și statele membre să își intensifice eforturile de combatere a dumpingului 

social și salarial în UE, având în vedere că provoacă daune semnificative lucrătorilor 

afectați și sistemelor de protecție socială din statele membre; solicită, de asemenea, 

implicarea partenerilor sociali în aceste eforturi la toate nivelurile; 

20. subliniază faptul că, în cazul tinerilor, nesiguranța locului de muncă influențează în mod 

negativ decizia de a avea copii și, prin urmare, are efecte negative asupra perspectivelor 

demografice ale statelor membre; 

21. reamintește nevoia de a combate munca nedeclarată, care afectează în mod negativ 

economia Uniunii, conducând la apariția concurenței neloiale și la denaturarea pieței și 

având drept consecință o lipsă tot mai acută de protecție socială și a muncii pentru 

lucrători; solicită, prin urmare, să se lanseze cât mai rapid Platforma europeană pentru 

combaterea muncii nedeclarate; 

22. consideră că recomandările emise în acest an s-au concentrat aproape exclusiv asupra 

pieței muncii, neacordând atenție provocărilor reprezentate de reducerea serviciilor sau de 

calitatea serviciilor oferite persoanelor care au nevoie de ele; reamintește nevoia de a 

investi în măsuri de intervenție rapidă și de prevenire, precum și în servicii de înaltă 

calitate, accesibile și favorabile incluziunii, inclusiv în programele de educație de la o 

vârstă fragedă, măsurile de sprijin pentru familii și comunități, serviciile sociale și de 

sănătate; subliniază faptul că, dacă este abordată în mod corespunzător, o creștere a cererii 
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de servicii ar putea contribui, totodată, la crearea unui număr important de locuri de 

muncă în sectorul social, precum și că sectorul serviciilor sociale și de sănătate reprezintă 

domenii de investiții de o importanță crucială pentru consolidarea unor economii durabile; 

invită Comisia să prezinte un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește 

elaborarea, în contextul Strategiei Europa 2020, a unor inițiative referitoare la investiții în 

domeniile sănătății și asistenței sociale cu accent pe calitatea ocupării forței de muncă; 

23. subliniază că, potrivit raportului FMI1, progresivitatea sistemelor fiscale a fost șubrezită în 

ultimii ani în anumite state membre, contribuind la creșterea inegalității; consideră că 

sarcina fiscală a fost mult mai grea pentru lucrătorii cu salarii mici și IMM-uri, ratele lor 

de impozitare efective fiind mai mari; recunoaște faptul că, deși impozitarea reprezintă o 

competență a statelor membre, sistemele de impozitare progresivă contribuie la atenuarea 

efectelor celor mai dăunătoare ale crizelor economice; recunoaște, de asemenea, 

importanța reducerii taxelor asupra forței de muncă și întreprinderilor, cu scopul de a 

impulsiona cererea și a crea locuri de muncă, asigurând, în același timp, finanțarea 

adecvată a sistemelor de protecție socială; insistă că problema fraudei și evaziunii fiscale 

trebuie soluționată în și între statele membre; 

24. invită Comisia să ofere statelor membre orientări pentru soluționarea problemei nivelului 

scăzut de participare a femeilor pe piața muncii, analizând aspecte precum segregarea pe 

piața muncii, diferențele salariale dintre femei și bărbați și distribuirea inegală a 

responsabilităților legate de îngrijire; subliniază necesitatea unei perspective mai largi a 

egalității de gen, care să nu se oprească doar la ratele de ocupare a forței de muncă; 

25. ia act de valoarea potențială a stabilizatorilor europeni automați; ia act de faptul că, în 

recomandările specifice fiecărei țări, Comisia nu a menționat importanța menținerii unor 

stabilizatori europeni automați în statele membre, ca o măsură ulterioară adoptării 

Comunicării sale privind consolidarea dimensiunii sociale a UEM și așa cum a cerut 

Parlamentul2, și asta în ciuda rolului lor important în menținerea coeziunii sociale și în 

stimularea cererii interne și a creșterii economice; cu scopul de a permite efectuarea unei 

analize mai eficace și de a încuraja identificarea bunelor practici și schimbul de bune 

practici între statele membre, invită Comisia să prezinte în detaliu alegerile făcute de 

statele membre în diverse domenii de politică și rezultatele conexe; 

26. subliniază că economia socială este o sursă de locuri de muncă pentru peste 14 milioane 

de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 6,5 % din lucrătorii din Uniune; regretă că 

întreprinderile din economia socială, ce reprezintă 10 % din întreprinderile europene și 

sunt, în majoritatea lor, IMM-uri și microîntreprinderi, întâmpină mai multe greutăți decât 

întreprinderile tradiționale în ceea ce privește obținerea de finanțări publice sau private; 

subliniază necesitatea de a le sprijini mai mult, de exemplu facilitându-le accesul la 

diferite modalități de finanțare, precum fondurile europene, microcreditele sau finanțarea 

participativă, sau îmbunătățindu-le accesul la economia digitală; consideră că 

recomandările specifice fiecărei țări ar trebui să pună mai mult accentul pe rolul 

întreprinderilor din economia socială în promovarea coeziunii sociale și economice în 

Europa, conform Strategiei Europa 2020; 

27. consideră regretabil că, deși Comisia a recunoscut că „sărăcia și marginalizarea s-au 

                                                 
1 Raportul FMI „Cauzele și consecințele inegalității: o perspectivă mondială”, iunie 2015.  
2 Rezoluția din 11 martie 2015 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0068). 
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accentuat”1, iar în prezent una din patru persoane se confruntă cu sărăcia, în recomandările 

specifice fiecărei țări nu se face referire la obiectivul de combatere a sărăciei prevăzut în 

Strategia Europa 2020; solicită să se adopte o strategie cuprinzătoare de combatere a 

sărăciei care să aibă la bază accesul la locuri de muncă care conduc la o ocupare a forței 

de muncă de calitate, servicii, activarea venitului minim și protecție socială, în 

conformitate cu principiul subsidiarității; atrage atenția că educația și, implicit, capacitarea 

pentru încadrarea în muncă reprezintă cel mai bun mijloc de a combate sărăcia; subliniază 

că este necesar să se recunoască legătura directă dintre creșterea gradului de îndatorare 

personală și creșterea vulnerabilității economice la nivel individual și general; 

28. subliniază că cea mai bună metodă de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale este 

integrarea pe piața muncii, iar statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită 

facilitării accesului pe piața muncii, în special pentru tineri și persoanele aflate în șomaj pe 

termen lung; 

29. constată cu îngrijorare amplificarea rapidă în numeroase state membre a formelor extreme 

de sărăcie, cum ar fi lipsa de adăpost; solicită să se transmită tuturor statelor membre 

recomandări specifice referitoare la strategiile de incluziune socială, inclusiv la 

combaterea formelor extreme de sărăcie, cum ar fi lipsa de adăpost; împărtășește opinia 

Comisiei conform căreia statele membre trebuie să combată lipsa de adăpost și riscul de a 

rămâne fără adăpost prin strategii cuprinzătoare bazate pe prevenire, abordări care să pună 

accentul pe construirea de locuințe, prin revizuirea reglementărilor și a practicilor privind 

evacuarea, prin punerea la dispoziție a unor locuințe la prețuri cu adevărat accesibile care 

pot oferi stabilitate, precum și prin oprirea incriminării persoanelor fără adăpost; solicită 

îmbunătățiri în ceea ce privește schimbul transnațional de bune practici și învățarea 

reciprocă și recunoaște rolul programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare 

socială (EaSI) în acest context; 

30. solicită efectuarea de reforme în domeniul pensiilor ținând seama de recomandările 

repetate din partea Parlamentului2 de a asigura sustenabilitatea, siguranța și nivelul 

adecvat al pensiilor pentru femei și bărbați prin consolidarea sistemelor de pensii, cu 

scopul de a asigura un venit decent la pensie, cel puțin deasupra nivelului de sărăcie; 

consideră că corelarea vârstei de pensionare cu speranța de viață nu este singura metodă 

de a soluționa problemele legate de îmbătrânirea populației și că reformele sistemelor de 

pensii ar trebui să reflecte, printre altele, și tendințele de pe piața forței de muncă, rata 

natalității, situația demografică, situația în ceea ce privește sănătatea și bogăția, condițiile 

de lucru și raportul de dependență economică; reamintește că cea mai bună modalitate de 

a soluționa problemele legate de îmbătrânire este creșterea ratei de ocupare a forței de 

muncă în general, cu ajutorul, printre altele, al investițiilor sociale în îmbătrânirea activă; 

31. este îngrijorat de rolul limitat jucat de parlamentele naționale, partenerii sociali și 

societatea civilă în elaborarea programului național de reformă (PNR) și a programului de 

convergență (PC), precum și a recomandărilor specifice fiecărei țări; ia act, cu toate 

acestea, de modificările în ceea ce privește funcționarea semestrului european 2015 în 

vederea sporirii gradului de asumare la nivel național și subliniază că reformele ar trebui 

lăsate, în cea mai mare parte, în seama statelor membre; solicită Comisiei ca, atunci când 

                                                 
1 COM(2015)0250. 
2 Rezoluția din 11 martie 2015 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0068), Rezoluția din 22 octombrie 2014 (Texte adoptate, P8_TA(2014)0038), 

Rezoluția din 25 februarie 2014 (Texte adoptate, P7_TA(2014)0129) și Rezoluția din 8 iulie 2015, P8_TA-PROV(2015)0261. 
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integrează diversele sisteme existente de guvernanță economică, să încurajeze o reformă 

care să confere mai multă legitimitate democratică semestrului european implicând 

Parlamentul European și parlamentele naționale în procesul de elaborare și de aprobare și 

asigurând, în același timp, consultarea partenerilor sociali și a societății civile; 

32. critică faptul că nu toate statele membre și-au implicat parlamentul național, partenerii 

sociali naționali și societatea civilă în elaborarea programelor naționale de reformă; invită 

statele membre să includă în programele lor naționale de reformă o prezentare detaliată în 

care să explice cine a fost implicat și în ce mod; invită Comisia să analizeze diferitele 

practici de la nivel național în ceea ce privește procedurile parlamentare și implicarea 

părților interesate în semestrul european cu scopul de a asigura o participare mai largă; 

33. ia act de recomandarea Comisiei de a se reforma sistemele de sănătate astfel încât să își 

îndeplinească obiectivele privind accesul public universal la servicii de îngrijire de înaltă 

calitate, inclusiv accesul convenabil la medicamente, în special la cele vitale, și de a se 

asigura respectarea drepturilor personalului medical; observă că, din cauza crizei, unele 

state membre nu au reușit să asigure o acoperire deplină în cazul sistemului public de 

sănătate; 

34. regretă faptul că Comisia nu a inclus în recomandările specifice fiecărei țări importanța și 

potențialul de creare de locuri de muncă al economiei verzi, care, potrivit estimărilor 

Comisiei, ar putea crea cinci milioane de locuri de muncă până în 2020 în sectoarele 

eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile, cu condiția să fie puse în aplicare 

politici ambițioase privind clima și energia. 
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