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SUGESTII 

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

bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

1. reamintește că o condiție esențială pentru a crea mai multe locuri de muncă și a spori 

nivelul de prosperitate este creșterea economică, iar în acest context este necesar să se 

asigure orientarea fondurilor structurale cu mai multă eficacitate către obiectivele care 

vizează promovarea creșterii economice;  

2.  ia act de majorarea globală de la un an la altul propusă de Comisie în ceea ce privește 

creditele de la rubrica 1 – Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii (+2,5 % în credite 

de angajament și +18,3 % în credite de plată); ia act, de asemenea, de majorările 

proporțional mai mari de la rubrica 1b – Coeziune economică, socială și teritorială 

(+2,4 % în credite de angajament și +25,7 % în credite de plată); 

3. subliniază că bugetul aferent exercițiului 2018 trebuie să exercite un rol determinant în 

consolidarea contribuției Uniunii la creșterea economică și ocuparea forței de muncă pe 

teritoriul său; 

4. reamintește că ratele șomajului în rândul tinerilor sunt în continuare foarte ridicate în 

Uniune și că situația tinerilor șomeri, în special a tinerilor care nu sunt încadrați 

profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) este 

deosebit de îngrijorătoare; subliniază că, pentru a aborda această problemă, este extrem de 

important să se asigure o finanțare adecvată și oportună a sistemelor aferente Garanției 

pentru tineret (YEI) prin intermediul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” și al 

Fondului social european; 

5.  reamintește că este important să se asigure o finanțare de cel puțin 700 de milioane EUR 

pentru YEI pentru perioada 2018-2020, astfel cum s-a convenit în cadrul revizuirii CFM 

la jumătatea perioadei, urmând a fi împărțită între anii 2018, 2019 și 2020 în trei tranșe 

egale în valoare de 233,33 milioane EUR, astfel cum se reflectă în proiectul de buget 

pentru 2018; solicită, de asemenea, să se aloce suficiente credite de plată pentru a asigura 

transpunerea adecvată în practică a YEI;  

6. subliniază importanța unei finanțări suficiente și a bunei gestiuni bugetare în cazul 

programelor aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 care vizează șomajul, 

sărăcia și excluziunea socială, precum YEI, Fondul european de ajustare la globalizare 

(FEG), diferitele axe ale Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială 

(EaSI) și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD); 

salută majorările propuse pentru FEG (+2 % în credite de angajament) și FEAD (+1,9 % 

în credite de angajament); 

7. salută finanțarea de 72,8 milioane EUR propusă de Comisie pentru Corpul european de 

solidaritate (creditele urmează să fie înscrise în rezervă până la adoptarea de către 

legislator a actului de bază), 2,5 milioane EUR fiind furnizate în 2018 prin intermediul 

axei Progress a EaSI.  


