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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, pentru a asigura o creștere durabilă, care rămâne un factor-cheie pentru 
garantarea unor locuri de muncă de calitate și stimularea convergenței sociale ascendente, 
o condiție prealabilă continuă să fie introducerea unor măsuri eficiente și atent concepute 
de îmbunătățire a politicii de ocupare a forței de muncă, ce au în vedere provocările 
demografice și generate de automatizare și sunt însoțite de strategii de investiții precis 
orientate și de politici fiscale responsabile;

2. 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; subliniază, în acest sens, necesitatea unor reforme cuprinzătoare ale 
politicilor și a unor abordări integrate care să combată șomajul în rândul tinerilor și 
șomajul pe termen lung și să aibă în vedere problema adesea neglijată a capacității de 
inserție profesională a persoanelor în vârstă;

3. recunoaște rolul esențial al Fondului social european (FSE), al Garanției pentru tineret 
(YG), 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); subliniază, în acest sens, faptul că activitățile 
derulate în aceste domenii 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;

4. salută demersurile ce vor fi întreprinse pentru a raționaliza începând cu 2021 actualele 
instrumente FSE, YEI, FEAD, EaSI și actualul Program european în domeniul sănătății din 
cadrul FSE+; invită Comisia să prezinte informațiile financiare într-o manieră care să 
asigure faptul că ele sunt comparabile cu informațiile referitoare la performanță; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la reducerea substanțială (cu 5 milioane EUR) propusă de 
Consiliu cu privire la axa PROGRESS a EaSI; subliniază, în acest sens, faptul că toate 
revizuirile legislative și bugetare ar trebui să se bazeze pe dovezi, pe înțelegerea impactului 
lor și să fie în conformitate cu agenda referitoare la o mai bună reglementare, precum și cu 
recomandările conexe ale Curții de Conturi Europene;

5. subliniază că, în contextul actualelor constrângeri bugetare, va fi esențial să se utilizeze cât 
mai eficient bugetul general pe 2020, inclusiv viitoarele politici în materie de competențe 
și măsuri de sprijinire a tranziției pe piața muncii și de facilitare a unei mai bune adaptări la 
schimbările demografice, în special printr-o integrare mai eficientă a grupurilor potențial 
vulnerabile și dezavantajate pe piața forței de muncă;

6. subliniază importanța responsabilității bugetare și a stabilirii de priorități în efortul de a 
garanta, pentru cetățenii Uniunii, un randament real al fondurilor investite, inclusiv un 
accent mai puternic asupra elaborării de politici bazate pe date concrete și de a asigura că 
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se acordă o atenție specială disparităților sociale, regionale și teritoriale;

7. salută evoluțiile înregistrate de politicile în domeniul ocupării forței de muncă și al 
afacerilor sociale în cursul celei de a 8-a legislaturi, dar subliniază că, pentru ca inițiativele 
de politică să devină operaționale, este necesar ca finanțarea lor să fie adecvată și furnizată 
în timp util;

8. 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, prin urmare, acestora trebuie să li se aloce resursele necesare 
pentru a le îndeplini; 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;

9. reiterează că proiectele-pilot (PP) și acțiunile pregătitoare (AP) sunt instrumente foarte 
valoroase pentru a iniția noi activități și politici în domeniul ocupării forței de muncă și al 
incluziunii sociale 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;

10. 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 
proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare, inclusiv informații obținute prin evaluarea 
corespunzătoare a rezultatelor și a valorii adăugate a acestor instrumente pentru cetățenii 
europeni.


