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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. reamintește că politicile sociale și de ocupare a forței de muncă eficiente și atent 
concepute trebuie să țină seama de provocările socioeconomice, demografice și generate 
de automatizare, precum și de provocările pe care le implică angajamentul Uniunii 
privind decarbonizarea și că aceste politici ar trebui să fie însoțite de strategii de 
investiții precis orientate și ar trebui să fie în continuare o condiție prealabilă importantă 
pentru a garanta o creștere durabilă, care reprezintă un factor-cheie pentru crearea de 
locuri de muncă de calitate, reducând inegalitățile și consolidând coeziunea și 
convergența socială ascendentă;

2. salută evoluțiile înregistrate de politicile în domeniul ocupării forței de muncă și al 
afacerilor sociale în cursul celei de a opta legislaturi, dar subliniază că, pentru ca 
inițiativele de politică să devină operaționale, este necesar ca finanțarea lor să fie 
adecvată, suficientă și furnizată în timp util;

3. subliniază că bugetul pe 2020 ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 în domeniul ocupării forței de muncă și în cel social, care par să 
fie tangibile în ceea ce privește rata ocupării forței de muncă, însă rămân departe de a fi 
atinse în ceea ce privește obiectivul de reducere a numărului de persoane expuse riscului 
de sărăcie sau de excluziune socială în condițiile în care, în special, din ce în ce mai 
multe persoane aflate în câmpul muncii sunt expuse riscului de sărăcie;

4. subliniază, de asemenea, necesitatea de a alinia treptat orientarea strategică a politicilor 
și programelor Uniunii la obiectivele de dezvoltare durabilă și la principiile sociale 
definite de Pilonul european al drepturilor sociale, care ar trebui să se integreze pe 
deplin în dispozițiile programelor de finanțare ale Uniunii și ale semestrului european; 

5. subliniază, în acest sens, necesitatea unor reforme cuprinzătoare ale politicilor și a unor 
abordări integrate care să consolideze incluziunea socială și să combată șomajul în 
rândul tinerilor și șomajul pe termen lung, abordând problema adesea neglijată a 
capacității de inserție profesională a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu 
dizabilități;

6. subliniază, având în vedere aceste considerente, că este important să fie disponibile 
fonduri adecvate pentru programele și inițiativele din cadrul financiar multianual (CFM) 
2014-2020 care vizează promovarea creșterii economice incluzive, combaterea 
șomajului, a sărăciei și a excluziunii sociale, reducerea inegalităților și stimularea 
convergenței sociale ascendente, în special pentru cele destinate celor mai defavorizate 
persoane;

7. subliniază că este necesar ca aceste programe și inițiative să beneficieze de un nivel 
adecvat de finanțare în 2020 și până la intrarea în vigoare a următoarei faze de 
programare a CFM;
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8. respinge, așadar, reducerea fondurilor disponibile în temeiul programării bugetare la 
liniile bugetare 04 01 01, 04 01 02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 
03 06 și 13 08 01;

9. reamintește, de asemenea, că trebuie găsit un echilibru adecvat între creditele de 
angajament și creditele de plată pentru a permite acestor programe și inițiative să își 
atingă potențialul maxim;

10. subliniază faptul că participarea și incluziunea lucrătorilor în problematicile 
întreprinderilor au un impact pozitiv semnificativ asupra productivității, a sănătății și a 
stării lor de bine, precum și a calității locurilor de muncă și a nivelului salariilor; 
subliniază, în plus, că liniile bugetare care susțin dialogul social în cadrul Uniunii sunt 
de o importanță crucială în ceea ce privește consolidarea implicării partenerilor sociali, 
de exemplu în semestrul european și în punerea în aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale; solicită, prin urmare, majorarea creditelor alocate în ceea ce privește 
relațiile de muncă și dialogul social;

11. subliniază importanța responsabilității bugetare și a stabilirii de priorități în efortul de a 
garanta, pentru cetățenii Uniunii, un randament real al fondurilor investite, inclusiv 
printr-un accent mai puternic asupra elaborării de politici bazate pe date concrete și 
acordarea unei atenții speciale disparităților sociale, regionale și teritoriale;

12. consideră că principiul valorii adăugate europene ar trebui să fie piatra de temelie a 
tuturor cheltuielilor viitoare; consideră că finanțările acordate de Uniune ar trebui, prin 
urmare, să reflecte un model de elaborare a bugetului public în funcție de rezultate, în 
care fiecare linie bugetară să fie însoțită de obiective și rezultate măsurabile; subliniază, 
în acest sens, importanța responsabilității și a transparenței din partea organismelor care 
beneficiază de finanțare din partea Uniunii;

13. recunoaște rolul esențial al Fondului social european (FSE), al Inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), al Fondului european de ajustare la 
globalizare (FEG), al Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială 
(EaSI) și al Fondului de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD) 
și reiterează că fondurile respective ar trebui să creeze sinergii, cu scopul de a contribui 
la reducerea divergențelor și a inegalităților sociale, asigurându-se astfel că niciunul 
dintre grupurile-țintă nu este uitat în acest proces; avertizează că orice reducere a 
bugetului pentru aceste domenii ar putea să împiedice eficacitatea acestor politici și 
atingerea obiectivelor lor;

14. subliniază, în acest sens, faptul că realitățile statelor membre mici și ale  regiunilor 
îndepărtate (inclusiv ale regiunilor ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE) 
trebuie luate în considerare; subliniază, în special, că este necesar să fie îmbunătățit 
accesul la fonduri pentru țările și teritoriile de peste mări (care dispun de resurse 
administrative și de competențe limitate din cauza statutului și dimensiunii lor speciale); 
consideră că, în special, că FEG trebuie să reflecte realitățile de pe piețele mici ale forței 
de muncă și de pe piețele statelor membre mici, în special în ceea ce privește cererile de 
finanțare care implică IMM-uri, atunci când disponibilizările și desființarea locurilor de 
muncă au un impact grav asupra ratelor de ocupare a forței de muncă și asupra 
economiei locale sau regionale;
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15. subliniază faptul că activitățile derulate în contextul implementării acestor fonduri și 
programe ar trebui să aibă ca rezultat întotdeauna măsuri strategice cu obiective și ținte 
clar definite și că eficiența și eficacitatea cheltuielilor sunt la fel de importante ca și 
plafoanele bugetare totale; subliniază, în acest context, importanța unei adevărate culturi 
a „orientării către rezultate”, care să fie axată pe optimizarea utilizării fondurilor, 
analizarea motivelor care conduc la programe cu performanță scăzută și promovarea 
măsurilor de îmbunătățire;

16. salută, în acest sens, eforturile depuse pentru ca procedurile de solicitare a fondurilor 
din bugetul 2020 să devină mai transparente și mai accesibile;

17. invită Comisia și statele membre să asigure flexibilitatea necesară în punerea în aplicare 
a programelor Uniunii pentru 2020, în special a FEG, pentru a face față impactului 
retragerii Regatului Unit din Uniune asupra lucrătorilor și entităților stabilite în statele 
membre; salută, în acest sens, propunerea Comisiei de modificare a domeniului de 
aplicare a actualului program FEG pentru a permite sprijinirea lucrătorilor 
disponibilizați ca urmare a perturbărilor cauzate de retragerea Regatului Unit din 
Uniune;

18. ia act de demersurile ce vor fi întreprinse pentru a fuziona, începând cu 2021, actualele 
instrumente FSE, YEI, FEAD, EaSI și actualul Program european în domeniul sănătății 
din cadrul FSE+; își reiterează poziția privind majorarea FSE+ până la suma de 
120 457 000 000 EUR în prețuri curente în cadrul CFM 2021-2027; invită Comisia să 
prezinte informațiile financiare și alocările bugetare într-o manieră care să permită ca 
cifrele din FSE+ și subrubricile programelor respective să fie comparabile cu pachetele 
bugetare actuale; nu este de acord cu reducerea substanțială (cu 5 milioane EUR) 
propusă de Consiliu pentru axa PROGRESS a EaSI pentru 2020 și recomandă ca 
bugetul acesteia să fie cel puțin egal cu cel propus de Comisia Europeană; subliniază, în 
acest sens, faptul că toate revizuirile legislative și bugetare ar trebui să se bazeze pe 
dovezi și pe înțelegerea impactului lor, ar trebui să fie în conformitate cu agenda 
referitoare la o mai bună reglementare, ar trebui să impună o evaluare a rezultatelor 
cuantificabile și comparabile mai degrabă decât o simplă măsurare a rezultatelor și ar 
trebui să se bazeze pe toate recomandările conexe ale Curții de Conturi Europene;

19. subliniază că, în contextul actualelor constrângeri bugetare, va fi esențial să se utilizeze 
cât mai eficient bugetul general pe 2020, în special atunci când este vorba de politici 
capabile să sprijine creșterea economică durabilă și crearea de locuri de muncă de 
calitate, cum ar fi viitoarele politici în materie de competențe, educația și formarea 
profesională (VET), politicile de perfecționare și recalificare profesională și măsurile de 
sprijinire a bunei funcționări a piețelor muncii și a unei adaptări mai eficiente la 
schimbările demografice, în special printr-o integrare mai eficientă pe piața forței de 
muncă a grupurilor vulnerabile și dezavantajate, cum ar fi persoanele în vârstă și 
persoanele cu dizabilități, precum și prin punerea în aplicare a măsurilor de integrare și 
de reducere a sărăciei; ia act de faptul că Comisia pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale (EMPL) a propus mai multe proiecte-pilot (PP) și acțiuni pregătitoare 
(AP) orientate către comunitățile excluse din punct de vedere social;

20. încurajează ferm toate investițiile în adoptarea de noi tehnologii în toate sectoarele 
economiei și producției industriale, acordând o atenție deosebită programelor specifice 
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menite să accelereze tranziția la timp a forței de muncă și să limiteze efectele secundare 
potențial dăunătoare ale unei astfel de tranziții, cum ar fi șomajul structural, creșterea 
inegalității în materie de venituri sau disparitățile regionale și teritoriale; atrage atenția, 
în acest sens, asupra rolului instrumentelor Uniunii în sprijinirea întreprinderilor și a 
lucrătorilor în tranziția acestora către o economie digitală și mai ecologică;

21. reiterează importanța educației și a formării profesionale în epoca digitalizării; invită 
Comisia să exploreze noi oportunități de sprijinire a programelor de educație și formare 
profesională, în special în domeniul dezvoltării de programe informatice și al 
tehnologiilor informației;

22. subliniază că, în pofida tendințelor pozitive de reducere a ratei șomajului în rândul 
tinerilor în Uniunea Europeană, absența perspectivelor pentru tineri constituie o urgență 
socială foarte reală în anumite părți ale Uniunii - existând disparități semnificative la 
nivelul statelor membre și al regiunilor - și că tinerii sunt în continuare expuși unui risc 
mai mare de sărăcie și de excluziune socială și economică; subliniază că, având în 
vedere acest lucru, sunt necesare soluții inovatoare și precis orientate, care să poată fi 
puse în aplicare cu promptitudine, pentru a asigura îmbunătățiri concrete pe termen 
scurt; se așteaptă, prin urmare, ca statele membre și Comisia să acorde prioritate 
combaterii șomajului în rândul tinerilor și ca această opțiune să se reflecte în bugetul pe 
2020;

23. reiterează, prin urmare, importanța fondurilor și a altor instrumente care promovează 
măsurile de combatere a inegalităților și capacitatea de inserție profesională a tinerilor, 
și anume Garanția pentru tineret, Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor (YEI), FSE și Erasmus+;

24. subliniază, în special, rolul YEI în combaterea șomajului în rândul tinerilor și ia act de 
propunerea Comisiei de a majora alocările pentru YEI în 2020 cu 116 de milioane EUR; 
consideră totuși că o astfel de cifră este insuficientă; solicită, prin urmare, o majorare cu 
600 de milioane EUR a creditelor de angajament destinate YEI;

25. salută, de asemenea, angajamentul asumat de Președinta aleasă a Comisiei, Ursula von 
der Leyen, în orientările sale politice de a consolida Garanția pentru tineret, 
transformând-o într-un instrument permanent cu un buget mai mare și o raportare 
periodică;

26. regretă faptul că peste un sfert din toți copiii din Uniune sunt expuși riscului de sărăcie 
sau de excluziune socială;

27. așteaptă publicarea studiului de fezabilitate privind Garanția pentru copii, care ar trebui 
să constituie o bază pentru derularea unor activități suplimentare, însă invită Comisia să 
ia pe deplin în considerare propunerile de punere în aplicare a AP privind Garanția 
pentru copii, adoptate în bugetele anuale pentru 2017, 2018 și 2019, și care prevăd un 
nivel de finanțare ce va permite punerea în aplicare a unei faze experimentale adecvate a 
Garanției pentru copii în următoarea perioadă de programare 2021-2027;

28. salută, în acest sens, angajamentul asumat în orientările sale politice de către Președinta 
aleasă a Comisiei, Ursula von der Leyen, de a crea Garanția europeană pentru copii, 
pentru a contribui la garantarea faptului că toți copiii din Uniune expuși riscului de 
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sărăcie sau excluziune socială au acces la cel mai elementar set de drepturi, cum ar fi 
asistența medicală și educația;

29. subliniază necesitatea de a promova incluziunea socială a copiilor vulnerabili și, în 
special, de a remedia situația copiilor romi, în special prin încurajarea accesului lor la 
școli; ia act de faptul că, pentru soluționarea acestei probleme, un instrument adecvat ar 
fi proiectele-pilot;

30. scoate în evidență contribuția importantă a agențiilor la abordarea unei game variate de 
chestiuni sociale, privind locurile de muncă și colectarea datelor; subliniază că 
atribuțiile agențiilor evoluează și se înmulțesc constant și că, prin urmare, acestora 
trebuie să li se aloce resursele necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile și a garanta cele 
mai bune rezultate în sprijinul obiectivelor legislative și politice ale Uniunii; solicită, 
prin urmare, să se realizeze o evaluare aprofundată a noilor sarcini atribuite agențiilor și 
a performanței lor globale, astfel încât să se asigure că alocările bugetare destinate 
acestora sunt întotdeauna adecvate și eficiente;

31. sprijină înființarea Autorității Europene a Muncii (ELA), a cărei activitate se 
preconizează că va începe în 2019; subliniază că este necesar să se asigure că sunt puse 
în rezervă resurse financiare suficiente pentru înființarea acesteia; insistă asupra faptului 
că finanțarea nu poate fi asigurată prin realocarea creditelor aferente altor agenții și linii 
bugetare din domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale și că ELA, fiind 
un organism nou, necesită resurse noi pentru a putea funcționa în mod corespunzător; 
subliniază, în special, faptul că instituirea ELA nu ar trebui să conducă la o reducere a 
resurselor și a capacităților EURES, care joacă un rol central în facilitarea mobilității 
profesionale a cetățenilor Uniunii și oferă servicii și parteneriate pentru persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru angajatori, serviciile publice de ocupare a 
forței de muncă (SPOFM), partenerii sociali și autoritățile locale; subliniază, prin 
urmare, că este necesar să se mențină linii bugetare clare și separate, atât pentru ELA, 
cât și pentru EURES;

32. reiterează că proiectele-pilot (PP) și acțiunile pregătitoare (AP) reprezintă, cu condiția 
să fie elaborate corespunzător, instrumente foarte valoroase pentru a iniția noi activități 
și politici în domeniul incluziunii sociale și al ocupării forței de muncă, îndeosebi prin 
creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, și că acestea ar putea 
fi folosite pentru colectarea de date și de dovezi cu scopul de a îmbunătăți viitoarele 
politici ale Uniunii în domeniul ocupării forței de muncă; ia act de faptul că mai multe 
idei ale Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) au fost 
puse în aplicare cu succes în trecut prin intermediul unor proiecte-pilot (PP) sau acțiuni 
pregătitoare (AP); invită autoritatea bugetară să includă în bugetul pentru 2020 cele opt 
PP și AP propuse de EMPL și care se referă la incluziunea socială a grupurilor deosebit 
de vulnerabile (romii, în special copiii romi, tinerii defavorizați, gospodăriile cu venituri 
reduse, persoanele în vârstă), la șomajul în rândul tinerilor, la sănătatea și siguranța la 
locul de muncă și la salariul minim; încurajează utilizarea integrală a marjelor 
disponibile la fiecare rubrică;

33. reamintește că este extrem de important ca Parlamentul să primească periodic informații 
actualizate cu privire la diferitele etape ale punerii în aplicare de către Comisie a PP și a 
AP, inclusiv informații obținute prin evaluarea corespunzătoare a rezultatelor și a valorii 
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adăugate a acestor instrumente pentru cetățenii Uniunii; subliniază că este important ca 
Comisia să adopte o abordare transparentă atunci când evaluează proiectele-pilot (PP) și 
acțiunile pregătitoare (AP).
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