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Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană,  

– având în vedere articolele 9, 145, 148, 152, 153 și 174 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere articolul 349 din TFUE privind un statut specific pentru regiunile 

ultraperiferice, 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 dintre Parlamentul 

European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună 

legiferare, 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special titlul IV 

(Solidaritatea), 

– având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, 

– având în vedere Convenția nr. 102 a OIM privind standardele minime de securitate 

socială și Recomandarea nr. 202 a OIM privind nivelurile minime de protecție socială, 

– având în vedere Carta socială europeană revizuită, 

– având în vedere obiectivul 1 de dezvoltare durabilă („Eradicarea sărăciei sub toate 

formele ei și pretutindeni”) și, în special, obiectivul 3 („Punerea în aplicare a unor 

scheme și măsuri de protecție socială adecvate la nivel național și pentru toți, inclusiv a 

unor praguri minime și, până în 2030, realizarea unei acoperiri substanțiale pentru 

persoanele sărace și vulnerabile”), 

– având în vedere Recomandarea 2013/112/UE a Comisiei din 20 februarie 2013, 



intitulată „Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării”, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 noiembrie 2016, intitulată „Analiza 

anuală a creșterii pentru 2017” (COM(2016)0725), 

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 16 noiembrie 2016 de recomandare a 

Consiliului privind politica economică a zonei euro (COM(2016)0726), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 noiembrie 2016, intitulată „Către o 

orientare bugetară pozitivă pentru zona euro” (COM(2016)0727), 

– având în vedere Raportul Comisiei din 16 noiembrie 2016, intitulat „Raportul privind 

mecanismul de alertă 2017” (COM(2016)0728), 

– având în vedere Proiectul de raport comun al Comisiei și al Consiliului din 16 

noiembrie 2016 privind ocuparea forței de muncă, care însoțește Comunicarea Comisiei 

privind Analiza anuală a creșterii 2017 (COM(2016)0729), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 noiembrie 2016, intitulată „Proiectele de 

planuri bugetare pentru 2017: evaluare generală” (COM(2016)0730), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 iunie 2016, intitulată „Europa investește 

din nou - Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare” 

(COM(2016)0359), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2016, intitulată „Viitorii lideri 

ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora” 

(COM(2016)0733); 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 septembrie 2016, intitulată 

„Consolidarea investițiilor europene pentru locuri de muncă și creștere economică: către 

a doua etapă a Fondului european pentru investiții strategice și un nou plan european de 

investiții externe (COM(2016)0581), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 octombrie 2016, intitulată „Garanția 

pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după trei 

ani” (COM(2016)0646), 

– având în vedere Propunerea Comisiei din 14 septembrie 2016 de regulament al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a 

cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (COM(2016)0604), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 septembrie 2016, intitulată 

„Evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2014-2020 

- Un buget al UE axat pe rezultate” (COM(2016)0603), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 iunie 2016, intitulată „O nouă agendă 

pentru competențe în Europa - Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului 

uman, a capacității de inserție profesională și a competitivității” (COM(2016)0381), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iunie 2016, intitulată „O agendă 

europeană pentru economia colaborativă” (COM(2016)0356), 



– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 martie 2016, intitulată „Lansarea unei 

consultări privind un pilon european al drepturilor sociale” (COM(2016)0127) și 

anexele sale, 

– având în vedere Propunerea Comisiei din 26 noiembrie 2015 de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru 

reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013 (COM(2015)0701), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 octombrie 2015 privind măsurile care 

trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare 

(COM(2015)0600), 

– având în vedere propunerea Comisiei de decizie a Consiliului din 15 februarie 2016 

privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 

(COM(2016)0071) și poziția Parlamentului din 15 septembrie 2016 referitoare la 

aceasta1, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 ianuarie 2015, intitulată „Utilizarea 

optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de stabilitate și de 

creștere” (COM(2015)0012), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2014, intitulată „Un Plan de 

investiții pentru Europa” (COM(2014)0903), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 octombrie 2013, intitulată „Consolidarea 

dimensiunii sociale a Uniunii economice și monetare” (COM(2013)0690), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 februarie 2013, intitulată „Către investiții 

sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii - inclusiv implementarea Fondului 

social european pentru perioada 2014-2020” (COM(2013)0083), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 18 aprilie 2012, intitulată „Către o redresare 

generatoare de locuri de muncă” (COM(2012)0173), 

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 decembrie 2011, intitulată „Inițiativa 

privind oportunitățile pentru tineri” (COM(2011)0933), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2010, intitulată „Platforma 

europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru 

coeziunea socială și teritorială” (COM(2010)0758), și rezoluția Parlamentului din 15 

noiembrie 2011 referitoare la aceasta2, 

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „Europa 2020 - O 

strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 

(COM(2010)2020), 

– având în vedere Recomandarea Comisiei 2008/867/CE din 3 octombrie 2008 privind 

incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii3, 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2016)0355. 
2  JO C 153 E, 31.5.2013, p. 57. 
3  JO L 307, 18.11.2008, p. 11. 



– având în vedere Raportul celor cinci președinți din 22 iunie 2015, intitulat „Finalizarea 

Uniunii economice și monetare a Europei”, 

– având în vedere concluziile Consiliului privind promovarea economiei sociale ca factor 

esențial al dezvoltării economice și sociale în Europa (13414/2015), 

– având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2016 referitoare la semestrul european 

pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 

20161, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la refugiați: incluziunea socială 

și integrarea pe piața muncii2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 februarie 2016 referitoare la semestrul european 

pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și 

aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 20163, 

– având în vedere avizul din 24 septembrie 2015 al Comisiei pentru afaceri sociale și 

ocuparea forței de muncă referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor 

economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2015, 

– având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2015 referitoare la semestrul european 

pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și 

aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 20154, 

– având în vedere poziția sa din 2 februarie 2016 referitoare la propunerea de decizie a 

Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene 

pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii 

nedeclarate5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 24 noiembrie 2015 referitoare la reducerea 

inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor6, 

– având în vedere Rezoluția sa din 28 octombrie 2015 referitoare la politica de coeziune și 

revizuirea Strategiei Europa 20207, 

– având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000121/2015 - B8-1102/2015 

adresată Consiliului, precum și Rezoluția sa conexă din 29 octombrie 2015 referitoare la 

recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de 

muncă8, 

– având în vedere Rezoluția sa din 10 septembrie 2015 referitoare la crearea unei piețe a 

muncii competitive în UE pentru secolul XXI: corelarea competențelor și a calificărilor 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2016)0416. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2016)0297. 
3  Texte adoptate, P8_TA(2016)0059. 
4  JO C 316, 30.8.2016, p. 83. 
5  Texte adoptate, P8_TA(2016)0033. 
6  Texte adoptate, P8_TA(2015)0401. 
7  Texte adoptate, P8_TA(2015)0384. 
8  Texte adoptate, P8_TA(2015)0389. 



cu cererea și oportunitățile de angajare, ca mijloc de redresare în urma crizei”1,  

– având în vedere Rezoluția sa din 10 septembrie 2015 privind antreprenoriatul social și 

inovarea socială în combaterea șomajului2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2014 referitoare la aspectele legate de 

ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 20203, 

– având în vedere Rezoluția sa din 17 iulie 2014 referitoare la locurile de muncă pentru 

tineri4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 aprilie 2014 referitoare la modul în care poate 

contribui Uniunea Europeană la crearea unui mediu favorabil pentru ca întreprinderile, 

societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 februarie 2009 referitoare la economia socială6,  

– având în vedere observațiile finale ale Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor 

cu handicap referitoare la raportul inițial al Uniunii Europene (septembrie 2015), 

– având în vedere Raportul special nr. 3/2015 al Curții de Conturi Europene, intitulat 

„Garanția pentru tineret instituită de UE: primele măsuri au fost adoptate, dar se 

prefigurează riscuri în ceea ce privește implementarea”7, 

– având în vedere documentul „Employment and Social Developments in Europe - 

Quarterly Review, Summer 2016” (Evoluția ocupării forței de muncă și a situației 

sociale în Europa, buletin trimestrial, toamna anului 2016) din 11 octombrie 2016, 

– având în vedere cel de-al cincilea și cel de-al șaselea sondaj european Eurofund privind 

condițiile de muncă (2010 și 2015)8, 

– având în vedere documentul OCDE din 7 iulie 2016, intitulat „Employment outlook 

2016” (Perspective privind ocuparea forței de muncă în 2016), 

– având în vedere documentul de lucru al OCDE din 9 decembrie 2014, intitulat „Trends 

in Income Inequality and its Impact on Economic Growth” (Tendințe privind diferențele 

de venituri și impactul acestora asupra creșterii economice), 

– având în vedere raportul din 10 octombrie 2014 al Comitetului pentru protecție socială, 

intitulat „Protecție socială adecvată pentru nevoile în materie de asistență pe termen 

lung într-o societate în curs de îmbătrânire”, 

– având în vedere foaia de parcurs și consultarea Comisiei privind rezolvarea problemelor 

legate de echilibrul între viața profesională și cea privată cu care se confruntă familiile 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2015)0321. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2015)0320. 
3  JO C 289, 9.8.2016, p. 19. 
4  JO C 224, 21.6.2016, p. 19. 
5  Texte adoptate, P7_TA(2014)0394. 
6  JO C 76 E, 25.3.2010, p. 16. 
7  http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_ro.pdf 
8  http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_ro.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs


care lucrează, 

– având în vedere reuniunile din 3 octombrie și din 8 noiembrie 2016 din cadrul 

dialogului structurat privind suspendarea fondurilor pentru Portugalia și Spania, 

– având în vedere dezbaterea cu reprezentanții parlamentelor naționale privind prioritățile 

semestrului european 2017, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 

avizul Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru cultură și educație (A8-

0037/2017),  

A. întrucât, începând din a doua jumătate a anului 2013, șomajul din UE a înregistrat o 

scădere lentă, din 2013 au fost create opt milioane de noi locuri de muncă, iar în 

septembrie 2016 nivelul șomajului a fost de 8,6 %, acesta fiind cel mai scăzut nivel din 

2009; întrucât, cu toate acestea, ponderea tinerilor care nu sunt încadrați profesional și 

nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) rămâne ridicată și 

reprezintă 14,8 % din tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani12; întrucât, deși 

șomajul scade per ansamblu, nivelul său este încă, din păcate, foarte ridicat în unele 

state membre; întrucât, conform Comisiei, rata sărăciei persoanelor încadrate în muncă 

rămâne ridicată;  

B. întrucât ratele de ocupare sunt, în general, mai mici în rândul femeilor și, în 2015, rata 

de ocupare a bărbaților cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani în UE-28 a fost de 

75,9 %, în comparație cu 64,3 % în rândul femeilor; întrucât disparitatea de gen în ceea 

ce privește accesul la muncă este în continuare una dintre principalele bariere în calea 

realizării egalității de gen și sunt necesare eforturi urgente pentru a reduce decalajul 

dintre rata de ocupare a bărbaților și cea a femeilor; 

C. întrucât, dacă tendința actuală este sprijinită prin politici publice adecvate, obiectivul 

Strategiei Europa 2020 privind o rată de ocupare a forței de muncă de 75 % ar putea fi 

efectiv îndeplinit; 

D. întrucât rata șomajului în rândul tinerilor este de 18,6 % în UE și de 21,0 % în zona 

euro; întrucât 4,2 milioane de tineri se află în șomaj, dintre care 2,9 milioane în zona 

euro; întrucât nivelul șomajului în rândul tinerilor continuă să fie considerabil mai 

ridicat decât nivelul său cel mai scăzut din 2008, ceea ce reamintește că punerea în 

aplicare și utilizarea deplină a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor de către statele membre ar trebui să reprezinte o prioritate; întrucât salariile 

mici, uneori sub nivelul de sărăcie, stagiile neplătite, absența unei formări profesionale 

de calitate și lipsa drepturilor la locul de muncă caracterizează, din păcate, în continuare 

munca tinerilor; 

E. întrucât se estimează că NEET generează costuri de 153 de miliarde EUR (1,21 % din 

PIB) pe an pentru UE, reprezentând prestațiile acordate și veniturile și impozitele 

pierdute, în timp ce costul total estimat al stabilirii dispozitivelor pentru Garanția pentru 

tineret în zona euro ar fi de 21 de miliarde EUR pe an, sau de 0,22 % din PIB; 

                                                 
1  https://www.eurofound.europa.eu/young-people-and-neets-1 
2  A se vedea raportul Eurofound privind șomajul în rândul tinerilor. 

https://www.eurofound.europa.eu/young-people-and-neets-1


F. întrucât numărul NEET, înregistrat în 2015, va continua să scadă; întrucât 6,6 milioane 

de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani se află încă în această situație, cifră care 

reprezintă 12 % din această grupă de vârstă; 

G. întrucât responsabilitatea principală pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor le 

revine statelor membre în sensul elaborării și al punerii în aplicare a unor cadre de 

reglementare a pieței muncii, a unor sisteme educaționale și de formare, precum și a 

unor politici active ale pieței muncii; 

H. întrucât persoanele cu handicap continuă să fie excluse în mare măsură de pe piața 

muncii, în ultimii zece ani fiind înregistrate foarte puține progrese, parțial din cauza 

lipsei de investiții în măsuri de sprijin adecvate; subliniază că acest lucru conduce 

deseori la sărăcie și la excluziune socială și, prin urmare, are un impact negativ asupra 

obiectivului Strategiei Europa 2020; 

I.  întrucât provocările structurale de pe piața forței de muncă, cum ar fi participarea redusă 

și necorelarea competențelor și a calificărilor, rămân un motiv de îngrijorare în multe 

state membre; 

J. întrucât rata șomajului de lungă durată (mai mult de un an) a scăzut cu un procent anual 

de 0,7 % până în primul trimestru al anului 2016, ajungând la 4,2 % din populația 

activă; întrucât rata șomajului de foarte lungă durată (mai mult de doi ani) a scăzut la 

2,6 % din populația activă; întrucât, cu toate acestea, numărul șomerilor de lungă durată 

este în continuare ridicat, acesta fiind de aproximativ 10 milioane de persoane; întrucât 

șomajul de lungă durată reprezintă o problemă în special pentru persoanele mai tinere și 

pentru cele mai în vârstă care se află în căutarea unui loc de muncă, 30 % dintre 

persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani și 64 % dintre persoanele cu vârsta 

cuprinsă între 55 și 64 de ani căutând un loc de muncă de peste un an; întrucât mulți 

lucrători mai în vârstă care sunt inactivi nu sunt incluși în statisticile privind șomajul; 

întrucât nivelul șomajului și consecințele sale sociale variază de la o țară europeană la 

alta și întrucât este esențial să se țină cont de circumstanțele microeconomice specifice; 

K. întrucât Strategia UE 2020 vizează reducerea sărăciei prin eliminarea riscului de sărăcie 

sau de excluziune socială pentru cel puțin 20 de milioane de persoane până în 2020; 

întrucât acest obiectiv este departe de a fi atins și, prin urmare, sunt necesare eforturi 

suplimentare; întrucât, în 2015, 119 milioane de persoane au fost expuse riscului de 

sărăcie sau de excluziune socială, cu aproximativ 3,5 milioane mai puțin decât în 2014; 

întrucât, în 2012, 32,2 milioane de persoane cu handicap se aflau în această situație în 

UE; întrucât, în 2013, 26,5 milioane de copii erau expuși riscului de sărăcie și de 

excluziune socială în întreaga UE; întrucât existența unor niveluri ridicate de inegalitate 

reduce producția economică și potențialul de creștere durabilă; 

L. întrucât însoțirea șomerilor de lungă durată este esențială, deoarece, altfel, această 

situație va începe să afecteze încrederea în sine, bunăstarea și dezvoltarea viitoare a 

șomerilor respectivi, expunându-i riscului de sărăcie și de excluziune socială și punând 

în pericol durabilitatea sistemelor naționale de securitate socială, precum și modelul 

social european; 

M. întrucât slăbirea dialogului social are un impact negativ asupra drepturilor lucrătorilor, 

asupra puterii de cumpărare a cetățenilor UE și asupra creșterii economice; 

N. întrucât în UE se înregistrează o serie de evoluții pozitive, care indică reziliența și 



redresarea economiei europene; 

O. întrucât economia socială, reprezentând 2 milioane de întreprinderi care angajează peste 

14,5 milioane de persoane în Uniune, este un sector important, care a contribuit la 

reziliența și la redresarea economică a Europei; 

P. întrucât în majoritatea statelor membre creșterea rămâne la un nivel scăzut, iar rata de 

creștere a UE pentru 2016 chiar a scăzut și s-a stabilizat la 2 %, în pofida aspectelor 

pozitive temporare, ceea ce arată, prin urmare, că UE poate face mai mult pentru a 

stimula redresarea economică și socială, astfel încât aceasta să devină mai durabilă pe 

termen mediu; 

Q. întrucât Comisia a afirmat1 că divergențele în materie de ocupare a forței de muncă și 

cele sociale persistă între statele membre și în cadrul acestora, iar evoluțiile sociale 

indică în continuare accentuarea divergențelor pe teritoriul UE, aceasta afectând în mod 

negativ creșterea, ocuparea forței de muncă și coeziunea; întrucât societățile care se 

caracterizează printr-un nivel ridicat al egalității și al investițiilor în oameni 

înregistrează rezultate mai bune în materie de creștere și de adaptare a ocupării forței de 

muncă; 

R. întrucât munca nedeclarată continuă să fie o realitate care are implicații bugetare grave, 

conducând la pierderea de venituri fiscale și de contribuții la asigurările sociale, și care 

are efecte negative asupra ocupării forței de muncă, a productivității, a calității muncii și 

a dezvoltării competențelor; 

S. întrucât regiunile ultraperiferice (RUP) se confruntă cu dificultăți grave legate de 

particularitățile lor specifice, care le limitează potențialul de creștere și de dezvoltare; 

întrucât șomajul, șomajul în rândul tinerilor și șomajul de lungă durată în aceste regiuni 

sunt printre cele mai ridicate din UE, depășind în multe cazuri 30 %; 

T. întrucât în cadrul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) au fost deja 

aprobate 69 de proiecte din 18 țări și au fost semnate 56 de operațiuni, ceea ce se 

așteaptă să conducă la investiții în valoare de peste 22 de miliarde de euro și să implice 

aproximativ 71 000 de IMM-uri; 

U. întrucât, în multe state membre, populația în vârstă de muncă și populația activă 

continuă să scadă; întrucât participarea femeilor pe piața forței de muncă reprezintă o 

oportunitate pentru statele membre de a face față acestei probleme și de a consolida 

forța de muncă în UE; întrucât sosirea actuală a refugiaților și a solicitanților de azil ar 

putea contribui, de asemenea, la consolidarea forței de muncă; 

V. întrucât UE se confruntă cu provocări demografice care nu au legătură numai cu 

îmbătrânirea populației și cu scăderea ratei natalității, ci includ și alte elemente, cum ar 

fi depopularea; 

W. întrucât diferența de remunerare între femei și bărbați este în prezent de 16 %, iar 

decalajul de pensii între femei și bărbați este de 38 %, ceea ce expune femeile unui risc 

mai mare de sărăcie sau de excluziune socială pe măsură ce îmbătrânesc; 

X. întrucât instituirea și gestionarea sistemelor de securitate socială reprezintă o 

competență a statelor membre, care este coordonată, însă nu și armonizată la nivelul 

                                                 
1  Raport comun privind ocuparea forței de muncă 2016, p. 2. 



Uniunii; 

Y. întrucât speranța de viață sănătoasă a femeilor a scăzut de la 62,6 % în 2010 la 61,5 % 

în 2013, cu o ușoară creștere în 2014, iar pentru bărbați a stagnat la 61,4 %, 

1. salută faptul că, în Analiza anuală a creșterii pentru 2017, se pune accent pe importanța 

de a se asigura echitatea socială, ca mijloc de a stimula o creștere mai favorabilă 

incluziunii, pe importanța de a se crea locuri de muncă de calitate și favorabile 

incluziunii și de a se consolida competențele, precum și pe necesitatea de a se întări 

concurența, inovarea și productivitatea; solicită Comisiei să se asigure că recomandările 

specifice fiecărei țări în domeniul reformelor pieței muncii subliniază, de asemenea, 

importanța unor politici active privind piața muncii și promovează drepturile și protecția 

lucrătorilor; 

2. salută progresul înregistrat pe calea atingerii unui echilibru între dimensiunea 

economică și cea socială a procesului semestrului european, Comisia îndeplinind unele 

dintre solicitările Parlamentului; subliniază însă că trebuie depuse mai multe eforturi 

pentru a îmbunătăți vizibilitatea politică și impactul tabloului de bord al principalilor 

indicatori sociali și privind ocuparea forței de muncă; salută propunerea Comisiei de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017, prin 

prelungirea acestuia pe perioada 2018-2020 și includerea unor noi indicatori sociali 

pentru a prezenta datele privind ocuparea forței de muncă și datele sociale în corelare cu 

evoluția datelor macroeconomice, astfel încât analiza să prezinte o imagine 

cuprinzătoare asupra interconectării și impactului diferitelor opțiuni de politică; 

subliniază că indicatorii privind ocuparea forței de muncă ar trebui puși pe picior de 

egalitate cu indicatorii economici pentru a putea declanșa analize aprofundate și măsuri 

de remediere în statele membre relevante; 

3. subliniază că ciclul semestrului european nu dispune încă de o abordare centrată pe 

copii, care să includă angajamentul față de drepturile copilului și să integreze 

obiectivele de combatere a sărăciei în rândul copiilor și de bunăstare în toate domeniile 

politice relevante ale elaborării politicilor; subliniază faptul că este necesară o abordare 

strategică cu obiective și ținte clare pentru a întrerupe ciclul dezavantajelor; 

4. solicită crearea unor programe care să ofere sprijin și oportunități în cadrul unui plan 

integrat european de investiții privind copiii preșcolari și combaterea sărăciei în rândul 

copiilor, inclusiv crearea unei garanții pentru copii care să vizeze punerea pe deplin în 

aplicare a recomandării Comisiei intitulată „Investiția în copii”, pentru a asigura că toți 

copiii din Europa expuși riscului de sărăcie (inclusiv refugiații) au acces la asistență 

medicală, educație și îngrijire gratuite, locuințe decente și o alimentație adecvată; 

5. subliniază că investițiile în dezvoltarea socială contribuie la creșterea și convergența 

economică; ia act de studiile recente ale OCDE1 și ale FMI2care subliniază faptul că 

inegalitățile sociale în Europa împiedică redresarea economică; solicită să se depună 

eforturi suplimentare pentru a combate sărăcia și creșterea inegalităților și, atunci când 

este nevoie, să se investească într-o mai mare măsură în infrastructura socială și 

                                                 
1  Raportul OCDE: „In it together: why less inequality benefits all” (Cu toții împreună: 

de ce reducerea inegalităților aduce beneficii tuturor), 2015. 
2  Raportul FMI: „Causes and consequences of income inequality” (Cauzele și 

consecințele inegalității veniturilor), iunie 2015. 



sprijinirea persoanelor care sunt cele mai afectate de criza economică; solicită Comisiei 

să se asigure că recomandările specifice fiecărei țări abordează în mod specific 

problema combaterii inegalităților; 

6. solicită Comisiei și Consiliului să îmbunătățească strategia privind obiectivul general al 

egalității de gen; sprijină utilizarea rapoartelor anuale privind egalitatea de gen ale 

Comisiei în contextul semestrului european, pentru a îmbunătăți integrarea perspectivei 

de gen; invită statele membre să integreze dimensiunea de gen și principiul egalității 

între femei și bărbați în programele lor naționale de reformă și în programele de 

stabilitate și de convergență, prin stabilirea unor obiective și definirea unor măsuri care 

să combată disparitățile de gen persistente; solicită Comisiei să continue să prezinte 

recomandări specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a 

copiilor și a îngrijirii pe termen lung, care pot avea un impact pozitiv asupra participării 

femeilor la piața muncii; își reiterează apelul adresat Comisiei și statelor membre de a 

lua în considerare utilizarea de date defalcate în funcție de gen, dacă este cazul, în 

procesul de monitorizare a semestrului european; recomandă o mai mare implicare a 

Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în semestrul 

european; 

7. subliniază că datoria publică și cea privată sunt prea ridicate în anumite state membre și 

că acest lucru împiedică investițiile, creșterea economică și ocuparea forței de muncă; 

8.  consideră că datele din tabloul de bord al indicatorilor sociali și de ocupare a forței de 

muncă sunt utile, dar sunt insuficiente pentru a evalua evoluția ocupării forței de muncă 

și a situației sociale în UE; invită Comisia și statele membre să completeze tabloul de 

bord cu date privind calitatea locurilor de muncă și sărăcia, cu un accent deosebit pe 

sărăcia multidimensională în rândul copiilor; 

9. invită Comisia să definească și să cuantifice conceptul său de echitate socială, luând în 

considerare atât politicile privind ocuparea forței de muncă, cât și politicile sociale, prin 

intermediul Analizei anuale a creșterii pentru 2016 și al semestrului european;  

10. invită statele membre și Comisia să accelereze punerea în aplicare a tuturor programelor 

care pot stimula crearea de locuri de muncă decente, de calitate și pe termen lung pentru 

toate categoriile de populație și, în special, pentru tineri; subliniază că șomajul în rândul 

tinerilor se menține la nivelul de 18,6 %, în ciuda unei scăderi ușoare a ratei șomajului 

la nivelul UE; solicită statelor membre să asigure o monitorizare mai proactivă a 

autorităților de management al programelor; 

11. subliniază că punerea în aplicare a Garanției pentru tineret ar trebui consolidată la nivel 

național, regional și local și prelungită până în 2020, cel puțin, cu participarea activă a 

partenerilor sociali și a serviciilor publice consolidate și subliniază importanța 

tranzițiilor de la școală la locul de muncă; recomandă Comisiei să efectueze studii de 

impact pentru a stabili exact ce rezultate au fost obținute până acum și a adopta măsuri 

suplimentare, precum și să țină seama de auditul așteptat al Curții de Conturi, de 

schimbul de bune practici și de organizarea unor ateliere care reunească toți actorii 

interesați, menite să asigure o eficacitate mai mare a acestui instrument; subliniază că 

statele membre ar trebui să se asigure că Garanția pentru tineret este complet accesibilă, 

inclusiv persoanelor vulnerabile și persoanelor cu handicap; subliniază că acest lucru nu 

este valabil în toate statele membre și solicită statelor membre să remedieze această 

situație cât mai curând posibil, deoarece este în contradicție cu Convenția Națiunilor 

Unite privind drepturile persoanelor cu handicap; subliniază necesitatea de a asigura 



faptul că Garanția pentru tineret ajunge la tinerii care se confruntă cu forme de 

excluziune multiple și cu sărăcie extremă; subliniază că o atenție deosebită trebuie 

acordată femeilor tinere și fetelor, care s-ar putea confrunta cu bariere de gen; invită 

Comisia și statele membre să finanțeze adecvat Garanția pentru tineret, pentru a asigura 

punerea în aplicare corespunzătoare a acesteia în toate statele membre și pentru a ajuta 

și mai mulți tineri; 

12. ia act de alocarea a 500 milioane EUR în credite de angajament pentru YEI în 2017; 

subliniază că această sumă nu este suficientă și trebuie să fie mărită și garantată în 

actualul CFM; observă, cu toate acestea, că, în contextul revizuirii la jumătatea 

perioadei, trebuie să se ajungă la un acord referitor la o finanțare suplimentară adecvată 

pentru YEI, pentru a acoperi perioada rămasă din actualul CFM; 

13.  subliniază potențialul industriilor culturale și creative în ceea ce privește ocuparea forței 

de muncă în rândul tinerilor; subliniază că promovarea în mai mare măsură a sectorului 

cultural și a celui de creație, precum și un creșterea investițiilor în aceste sectoare pot 

contribui substanțial la investiții, creștere, inovare și ocuparea forței de muncă; invită 

Comisia să aibă în vedere, așadar, posibilitățile deosebite oferite de toate sectoarele 

culturale și creative, inclusiv de ONG-uri și de asociațiile mici, de exemplu, în cadrul 

YEI; 

14. subliniază că investițiile insuficiente în sistemul de învățământ public pot submina 

competitivitatea Europei și capacitatea de inserție profesională a populației sale active; 

subliniază necesitatea de a investi în oameni cât mai devreme cu putință în ciclul de 

viață, pentru a reduce inegalitățile și a încuraja incluziunea socială de la o vârstă 

fragedă; subliniază, de asemenea, necesitatea de a lupta împotriva stereotipurilor la 

școală, încă de la cea mai fragedă vârstă, prin promovarea egalității de gen la toate 

nivelurile de educație; 

15. invită statele membre să introducă politici prin care să se pună în aplicare și să se 

monitorizeze forme mai favorabile incluziunii ale sistemelor de protecție socială și de 

ajutor pentru venit, pentru a se asigura că aceste sisteme oferă un nivel de trai decent 

șomerilor și persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială și asigură 

accesul la educație, formare și oportunități de intrare pe piața muncii; 

16. salută creșterea ratei de ocupare a forței de muncă; constată totuși că creșterea ratei de 

ocupare a forței de muncă în statele membre a fost, din păcate, însoțită de înmulțirea 

formelor atipice și non-formale de angajare, care includ contractele cu zero ore;  

subliniază că durabilitatea și calitatea locului de muncă creat ar trebui să constituie 

priorități; este extrem de îngrijorat de faptul că rata șomajului rămâne ridicată, mai ales 

în țările care sunt încă afectate de criză; recunoaște că fenomenul tot mai larg răspândit 

al sărăciei persoanelor încadrate în muncă reprezintă o consecință a deteriorării 

condițiilor salariale și de lucru, care trebuie să fie atacată în toate acțiunile de 

promovare a ocupării forței de muncă și a protecției sociale; încurajează statele membre 

să facă mai multe eforturi, precum și să rămână deschise la noi soluții și abordări, pentru 

a atinge obiectivul de ocupare a forței de muncă de 75 % stabilit de Strategia Europa 

2020, inclusiv prin concentrarea pe grupurile care au cea mai scăzută participare la piața 

muncii, cum ar fi femeile, lucrătorii în vârstă, lucrătorii slab calificați și persoanele cu 

handicap; invită statele membre să își lărgească oferta în domeniul învățării pe tot 

parcursul vieții și al actualizării eficace a competențelor; 

17. consideră că migrația ar putea juca un rol important, în special prin intermediul 



sistemelor de învățământ, completate de cheltuieli publice eficiente, în vederea realizării 

unor investiții sociale și durabile din punct de vedere ecologic de înaltă calitate, pentru a 

integra lucrătorii pe piața muncii și a reduce șomajul; 

18. recunoaște că femeile continuă să fie subreprezentate pe piața muncii; prin urmare, 

solicită Comisiei și statelor membre să pună în aplicare politici proactive și investiții 

adecvate menite să promoveze participarea femeilor la piața muncii; subliniază că un 

echilibru mai bun între viața profesională și cea privată este esențial o mai mare 

participare a femeilor la piața muncii; în această privință, subliniază că, potrivit 

Comisiei, programele flexibile de lucru, cum ar fi munca la distanță, programul de 

muncă flexibil și timpul de lucru redus pot juca un rol important; împărtășește părerea 

Comisiei, potrivit căreia garantarea unui concediu remunerat de maternitate, de 

paternitate sau pentru creșterea copilului în statele membre tinde să stimuleze 

participarea femeilor la piața muncii; de asemenea, solicită statelor membre să adopte 

politici adecvate de sprijinire a femeilor și a bărbaților care intră, revin, rămân și 

avansează pe piața muncii după perioade de concedii din motive familiale și din motive 

de îngrijire, cu locuri de muncă durabile și de calitate; regretă inegalitățile de gen în 

ceea ce privește rata de ocupare și decalajul de remunerare și de pensii dintre bărbați și 

femei; solicită politici de încurajare și de sprijinire a femeilor în construirea unei cariere 

în antreprenoriat, care să faciliteze accesul la oportunitățile de finanțare și de afaceri și 

să ofere formări personalizate; 

19. totuși, recunoaște că sprijinul pentru ocuparea forței de muncă și măsurile de 

îmbunătățire a participării active la piața muncii trebuie să se încadreze într-o abordare 

mai largă, axată pe drepturi, menită să combată excluziunea socială și sărăcia, care să ia 

în considerare copiii, familiile și nevoile specifice ale acestora; 

20. invită statele membre să facă schimb de bune practici și să ia în considerare noi metode 

inovatoare de dezvoltare a unei piețe a muncii adaptabile și flexibile, pentru a face față 

provocărilor unei economii globale, care să asigure, totodată, standarde de muncă înalte 

pentru toți lucrătorii; 

21. salută faptul că li s-a reamintit statelor membre că sistemele de protecție socială trebuie 

să se bazeze pe standarde sociale solide și că promovarea echilibrului dintre viața 

profesională și cea privată și combaterea discriminării nu contribuie doar la echitatea 

socială, ci și la creșterea economică; subliniază că reintegrarea părinților pe piața muncii 

ar trebui sprijinită prin crearea condițiilor necesare unui mediu de angajare și de lucru 

de calitate și favorabil incluziunii, care să le permită părinților să găsească un echilibru 

între muncă și rolul de părinți; 

22. recunoaște că, pe lângă crearea de locuri de muncă, integrarea șomerilor de lungă durată 

în locuri de muncă de calitate prin măsuri personalizate, în special prin politici active de 

ocupare a forței de muncă, este un factor esențial al combaterii sărăciei și a excluziunii 

sociale care îi afectează, dacă există suficiente locuri de muncă decente; subliniază că ar 

trebui pus accentul pe îmbunătățirea măsurilor de creare de locuri de muncă decente; 

subliniază că integrarea persoanelor cu cele mai mici șanse de angajare are un dublu 

efect, și anume aduce beneficii individului și, totodată, stabilizează sistemele de 

securitate socială și sprijină economia; consideră că este necesar să se țină cont de 

situația socială a acestor cetățeni și de nevoile lor specifice, precum și să se 

monitorizeze mai bine la nivel european politicile puse în aplicare la nivel național; 

23. subliniază importanța aptitudinilor și a competențelor dobândite în mediile de învățare 



non-formale și informale, a validării și certificării acestor aptitudini și competențe și a 

accesului la învățare pe tot parcursul vieții, precum și importanța angajamentelor și a 

obiectivelor de referință ale Cadrului strategic pentru educație și formare 2020; invită 

Comisia și statele membre să creeze sisteme de recunoaștere a competențelor non-

formale și informale; în plus, solicită statelor membre să pună în aplicare politici care să 

asigure nu doar accesul la educație și formare de calitate, favorabilă incluziunii și la un 

cost accesibil, ci și aplicarea abordării-cadru privind învățarea pe tot parcursul vieții în 

direcția unui parcurs educațional flexibil, care să încurajeze echitatea și coeziunea 

socială și care să ofere oportunități de angajare pentru toți; 

24. solicită stabilirea și dezvoltarea de parteneriate între angajatori, partenerii sociali, 

serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, autoritățile publice, serviciile 

sociale și instituțiile de învățământ și de formare, cu scopul de a oferi instrumentele 

necesare pentru a răspunde mai bine la nevoile pieței muncii și pentru a preveni șomajul 

de lungă durată; reamintește că este absolut necesară monitorizarea personalizată și 

individuală, care poate oferi răspunsuri eficace pentru șomerii de lungă durată; 

25. regretă ratele în continuare scăzute ale investițiilor publice, întrucât astfel de investiții 

pot fi un factor declanșator important pentru crearea de locuri de muncă; subliniază că 

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) nu a determinat investiții suficiente 

în infrastructura socială, iar aceasta este o oportunitate pierdută care trebuie să fie 

gestionată urgent; 

26. solicită politici care să respecte și să promoveze negocierile colective, precum și 

acoperirea acestora, astfel încât să ajungă la cât mai mulți lucrători posibil, urmărind, 

totodată, și salarii minime mai bune, sub forma unor salarii minime stabilite la niveluri 

decente și cu implicarea partenerilor sociali, toate acestea având scopul de a pune capăt 

competiției pentru oferirea celor mai mici salarii, de a sprijini cererea agregată și 

redresarea economică, de a reduce inegalitățile salariale și de a combate sărăcia 

persoanelor încadrate în muncă; 

27. invită statele membre să se asigure că persoanele care au contracte de muncă temporare 

sau cu timp parțial ori care desfășoară activități independente se bucură de tratament 

egal, inclusiv în ceea ce privește concedierea și plata, de protecție socială adecvată și de 

acces la formare, precum și că sunt stabilite condițiile-cadru care să le permită să își 

construiască o carieră; solicită statelor membre să pună în aplicare acordurile-cadru 

referitoare la locurile de muncă cu timp parțial și la cele pe durată determinată și, de 

asemenea, să asigure punerea în aplicare efectivă a Directivei de creare a unui cadru 

general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și 

ocuparea forței de muncă; 

28. solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri corespunzătoare pentru a-i ajuta pe 

refugiați să se stabilească și să se integreze, precum și să se asigure că serviciile publice 

dispun de suficiente resurse și că se realizează o estimare anticipată a cerințelor, pentru 

a facilita integrarea acestora; 

29. regretă că procentul persoanelor care se confruntă cu riscuri de sărăcie și de excluziune 

socială este în continuare ridicat; precizează că nivelurile ridicate ale inegalităților și 

sărăciei afectează coeziunea socială, împiedicând, în același timp, stabilitatea socială și 

politică; regretă că politicilor menite să soluționeze cu eficiență acest aspect le lipsește 

ambiția necesară pentru a avea un efect economic de pârghie suficient; solicită statelor 

membre să își accelereze acțiunile spre realizarea obiectivului Strategiei Europa 2020 de 



a reduce numărul de persoane expuse riscului de sărăcie cu 20 de milioane; invită 

Comisia și statele membre să facă o prioritate din reducerea inegalităților; solicită mai 

mult sprijin și mai multă recunoaștere pentru activitatea ONG-urilor, a organizațiilor de 

combatere a sărăciei și a organizațiilor persoanelor care se confruntă cu sărăcia, 

încurajând participarea lor la schimburile de bune practici; 

30. își exprimă îngrijorarea cu privire la rata scăzută de participare la piața muncii a 

minorităților etnice, în special a comunității rome; solicită punerea în aplicare 

corespunzătoare a Directivei 2000/78/CE; subliniază că este necesar să se încurajeze 

rolul ONG-urilor specializate în promovarea participării acestora la piața muncii și în 

sprijinirea nu numai a înscrierii copiilor la școală, ci și a evitării abandonului școlar 

timpuriu, cu scopul de a întrerupe cercul sărăciei; 

31. consideră că, pentru a obține o creștere durabilă, este important să se reducă deficitul de 

investiții, fără a pune în pericol sustenabilitatea economică și socială a statelor membre; 

în acest sens, evidențiază apariția garanției pentru consolidarea finanțelor publice, care 

este esențială pentru continuarea punerii la dispoziție a modelului social european care 

caracterizează UE; 

32. regretă faptul că ultimele recomandări ale Comisiei au ignorat solicitarea Parlamentului 

de a consolida aplicarea articolului 349 din TFUE prin adoptarea unor măsuri și 

programe diferențiate care să reducă asimetriile, precum și să amplifice la maximum 

coeziunea socială în UE; îndeamnă statele membre, în acest context, să instituie 

programe specifice de investiții pentru subregiunile lor în care rata șomajului depășește 

30 %; reamintește solicitarea adresată Comisiei de a sprijini statele membre și regiunile 

europene, în special regiunile ultraperiferice, la proiectarea și finanțarea programelor de 

investiții în cadrul CFM; 

33. recunoaște situația de fragilitate care persistă pe piața europeană a muncii, aceasta 

nefiind în măsură, pe de o parte, să ofere soluții la nivelurile încă ridicate ale șomajului, 

în timp ce, pe de altă parte, societățile solicită forță de muncă calificată și adecvată; 

invită Comisia să promoveze, la nivelul statelor membre, forme de cooperare care să 

implice guvernele, întreprinderile, inclusiv întreprinderile sociale, instituțiile de 

învățământ, serviciile de sprijin individuali, societatea civilă și partenerii sociali, pe 

baza unui schimb de bune practici și în vederea adaptării sistemelor de educație și 

formare ale statelor membre pentru a combate necorelarea competențelor și a satisface 

nevoile pieței muncii; 

34. subliniază că educația este un drept fundamental care ar trebui garantat tuturor copiilor 

și ar trebui să se încerce eliminarea disparităților în materie de disponibilitate și calitate 

a educației, cu scopul de a consolida școlarizarea pentru toți și de a reduce abandonul 

școlar timpuriu; subliniază că adaptarea competențelor și a calificărilor la cerere și la 

ofertele de muncă poate sprijini crearea unei piețe a muncii favorabile incluziunii în UE; 

consideră că o orientare și o consiliere care să răspundă nevoilor individuale și să se 

concentreze pe evaluarea și pe extinderea competențelor individuale trebuie să 

constituie un element central al politicilor din domeniul educației și al competențelor, 

încă dintr-un stadiu timpuriu al educației fiecărei persoane; îndeamnă statele membre să 

coreleze mai bine educația și formarea cu nevoile pieței muncii din întreaga UE; 

subliniază că este important să se evalueze diferitele situații de ocupare a forței de 

muncă din statele membre, pentru a le menține specificul și particularitățile; 

35. recunoaște că progresele în domeniul noilor tehnologii și digitalizarea industriei 



europene prezintă provocări semnificative pentru UE; subliniază că modelele de 

producție ale UE și ale statelor membre, susținute de modelele lor educaționale, trebuie 

să fie direcționate către sectoare cu productivitate ridicată, în special cele legate de TIC 

și de digitalizare, în vederea îmbunătățirii competitivității UE la nivel mondial; 

36. subliniază că investițiile insuficiente și nedirecționate corect în educația din domeniul 

competențelor digitale, al programării și al disciplinelor STIM (științe, tehnologie, 

inginerie și matematică) subminează competitivitatea Europei, disponibilitatea forței de 

muncă calificate și capacitatea de inserție profesională a populației active; consideră că 

corelarea mai bună a competențelor și recunoașterea reciprocă în mai mare măsură a 

calificărilor vor fi benefice pentru umplerea lacunelor legate de necorelarea 

competențelor și de lipsa de personal calificat de pe piața europeană a muncii, precum și 

pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special tinerii; îndeamnă 

statele membre să acorde prioritate unei formări cuprinzătoare destinate tuturor în 

domeniul competențelor digitale, al programării și al competențelor care sunt foarte 

căutate de angajatori, menținând, totodată, standarde ridicate în învățământul tradițional, 

și să țină seama de tranziția la economia digitală în contextul actualizării competențelor 

și al recalificării, care nu ar trebui să se limiteze la cunoștințe din perspectiva 

utilizatorului; 

37. constată că, în multe state membre, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a educa 

populația activă, inclusiv prin oportunități de educație pentru adulți și de formare 

profesională; evidențiază importanța învățării pe tot parcursul vieții, inclusiv pentru 

lucrătorii în vârstă, pentru a se adapta competențele la nevoile pieței muncii; solicită să 

se promoveze în mai mare măsură disciplinele STIM în rândul femeilor și fetelor, cu 

scopul de a ataca stereotipurile legate de educație și de a combate decalajele de lungă 

durată dintre femei și bărbați în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, salarizarea și 

pensiile; 

38. recunoaște valoarea noilor tehnologii și importanța competențelor digitale pentru viața 

personală și integrarea cu succes pe piața muncii; prin urmare, propune ca statele 

membre să își crească investițiile într-o mai bună infrastructură TIC și în conectivitate 

în instituțiile de învățământ și să elaboreze strategii eficace pentru a valorifica 

potențialul TIC în sprijinirea învățării informale în rândul adulților, precum și pentru a 

îmbunătăți oportunitățile acestora în materie de educație formală și non-formală; 

39. salută contribuția programului Erasmus + la promovarea mobilității și a schimburilor 

culturale în UE și cu țările terțe; solicită o mai bună promovare și utilizare a 

instrumentelor europene în materie de transparență, mobilitate și recunoaștere a 

competențelor și calificărilor în scopul de a facilita mobilitatea studenților și 

lucrătorilor; reafirmă necesitatea de a asigura, de asemenea, posibilități de mobilitate 

pentru formarea profesională, tinerii defavorizați și persoanele care suferă de diferite 

forme de discriminare; 

40. salută noul cadru de politică și de investiții furnizat de Acordul de la Paris, care va 

contribui la crearea de noi oportunități de angajare în sectoarele cu emisii reduse în 

general și de dioxid de carbon în special; 

41. invită Comisia să sublinieze importanța reducerii obstacolelor și a barierelor, fizice și 

digitale deopotrivă, cu care încă se confruntă persoanele cu handicap în statele membre; 

42. salută menționarea explicită a îngrijirii copiilor, a locuințelor, a asistenței medicale și a 



educației când se vorbește de îmbunătățirea accesului la servicii de calitate;  

43. reamintește că libera circulație a lucrătorilor este un principiu fundamental al tratatului; 

salută faptul că Analiza anuală a creșterii pentru 2017 subliniază cât este de important 

să se asigure echitatea socială printr-o colaborare onestă între diferitele instituții ale 

statelor membre; de aceea, invită statele membre să le asigure inspectoratelor de muncă 

sau altor organisme publice relevante resurse adecvate și, de asemenea, să 

îmbunătățească cooperarea transfrontalieră între serviciile de inspecție și schimbul 

electronic de informații și de date, pentru a mări eficiența controalelor menite să 

combată și să prevină frauda socială și munca nedeclarată; 

44. subliniază că trebuie stimulată cererea internă promovând investițiile publice și private 

și reforme structurale echilibrate din punct de vedere social și economic care să reducă 

inegalitățile și să promoveze locuri de muncă de calitate și sustenabile, creșterea 

durabilă, investițiile sociale și consolidarea fiscală responsabilă, netezind astfel un 

traseu favorabil către un mediu mai coeziv, caracterizat printr-o convergență socială 

spre standarde mai înalte pentru întreprinderi și serviciile publice; subliniază rolul 

important pe care îl au investițiile în capitalul uman derulate în cadrul unei strategii 

comune; subliniază, de asemenea, necesitatea de a reorienta politicile economice ale 

Uniunii către o economie socială de piață; 

45. invită Comisia și statele membre să ia măsuri adecvate pentru a garanta lucrătorilor în 

mediul digital aceleași drepturi și același nivel de protecție socială care există pentru 

lucrători similari din sectorul respectiv; 

46. indică faptul că microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (MIMM-uri), care 

reprezintă peste 90% din totalul întreprinderilor din Europa și sunt motorul economiei 

europene, precum și serviciile de sănătate și sociale și întreprinderile sociale, contribuie 

în mod efectiv la o dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii și la crearea de locuri de 

muncă de calitate; îndeamnă Comisia și statele membre să acorde o importanță mai 

mare intereselor microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul 

procesului de luare a deciziilor, prin aplicarea testului IMM-urilor pe tot parcursul 

procesului legislativ, în conformitate cu principiul „a gândi mai întâi la scară mică” și să 

promoveze formele existente de sprijin financiar pentru microîntreprinderi, cum ar fi 

Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI); consideră că este 

extrem de important să se reducă povara administrativă asupra acestor întreprinderi și să 

se elimine legislația inutilă fără să se submineze drepturile muncii și sociale; subliniază 

nevoia de a facilita acordarea unei a doua șanse pentru antreprenorii onești care au eșuat 

în prima lor încercare fără să comită fraude și au respectat drepturile angajaților; 

47. subliniază că antreprenoriatul social reprezintă un domeniu în expansiune care poate 

stimula economia, atenuând în același timp lipsurile materiale, excluziunea socială și 

alte probleme societale; consideră, prin urmare, că educația antreprenorială ar trebui să 

includă o dimensiune socială și să se ocupe de aspecte precum comerțul echitabil, 

întreprinderile sociale și modelele alternative de afaceri, inclusiv cooperativele, cu 

scopul de a realiza o economie mai socială, mai favorabilă incluziunii și mai 

sustenabilă; 

48. îndeamnă Comisia și Consiliul să analizeze modalități de creștere a productivității prin 

investiții în capitalul uman, ținând cont de faptul că lucrătorii cei mai competenți, mai 

bine integrați și mai împliniți sunt cei care pot răspunde cel mai bine cererilor și 

provocărilor întreprinderilor și serviciilor; 



49. încurajează statele membre să se concentreze asupra statutului antreprenorilor 

independenți pentru a garanta că aceștia beneficiază de o protecție socială adecvată 

împotriva bolilor, accidentelor și șomajului și de drepturi de pensie corespunzătoare; 

50. reamintește importanța popularizării unei adevărate culturi a antreprenoriatului, care să 

stimuleze tinerii de la o vârstă fragedă; prin urmare, solicită statelor membre să își 

adapteze programele de educație și de formare în concordanță cu acest principiu; 

avertizează statele membre cu privire la importanța creării de stimulente pentru 

antreprenoriat, în special prin aplicarea normelor fiscale și reducerea sarcinilor 

administrative; invită Comisia să ia măsuri, în strânsă colaborare cu statele membre, 

pentru a informa mai bine cu privire la toate fondurile și programele europene care au 

potențialul de a stimula antreprenoriatul, investițiile și accesul la finanțare, cum ar fi 

programul Erasmus pentru tineri antreprenori; 

51. subliniază efectul de pârghie al bugetului UE asupra bugetelor naționale; subliniază 

rolul complementar al bugetului UE în atingerea obiectivelor Uniunii privind politicile 

sociale definite în Analiza anuală a creșterii pentru 2017, care vizează crearea de locuri 

de muncă mai multe și mai bune în întreaga UE; 

52. este preocupat de întârzierea punerii în practică a programelor operaționale pe parcursul 

perioadei curente de programare; ia act de faptul că până în septembrie 2016 fuseseră 

desemnate doar 65 % din autoritățile naționale competente și îndeamnă statele membre 

să utilizeze într-o mai mare măsură fondurile structurale și de investiții europene (FESI) 

și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor pentru a aborda 

prioritățile legate de ocuparea forței de muncă și cele sociale și pentru a sprijini 

implementarea recomandărilor specifice fiecărei țări care tratează cu deosebire și în 

mod incluziv aspectele sociale și de muncă; în același timp, subliniază însă că aceste 

fonduri nu ar trebui utilizate exclusiv pentru punerea în aplicare a recomandărilor 

specifice fiecărei țări, deoarece în caz contrar este posibil ca alte domenii de investiții 

importante să fie ignorate; subliniază că ar trebui depuse eforturi suplimentare pentru a 

simplifica procedurile, mai ales în cazul normelor financiare orizontale și sectoriale, și 

pentru a elimina barierele care împiedică accesul societății civile la fonduri; 

53. observă că creșterea economică din UE și zona euro rămâne modestă; subliniază că sunt 

necesare investiții în domeniul cercetării, inovării și educației; constată că bugetul UE 

pentru 2017 alocă 21 312,2 milioane EUR în credite de angajament pentru 

competitivitate, creștere și locuri de muncă prin programe precum Orizont 2020, 

COSME și Erasmus+; 

54. subliniază că fondurile și programele europene precum Erasmus pentru antreprenori, 

serviciile europene pentru ocuparea forței de muncă (EURES), Programul pentru 

competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), 

Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) 

și Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) oferă, printre altele, posibilitatea 

de a facilita accesul la finanțare și de a stimula investițiile și, astfel, spiritul 

întreprinzător; reamintește importanța principiului parteneriatului, a principiului 

adiționalității, a abordării de la bază la vârf, a alocării adecvate a resurselor și a unui 

echilibru adecvat între îndatoririle de raportare și necesitățile de colectare a datelor de la 

beneficiarii de fonduri; invită Comisia să monitorizeze temeinic modul de utilizare a 

fondurilor UE pentru a le mări eficacitatea; invită Comisia să furnizeze recomandări 

specifice fiecărei țări privind utilizarea fondurilor UE în scopul de a mări gradul de 

acoperire și eficacitatea politicilor sociale și a celor de influențare activă a pieței muncii 



la nivel național; 

55. salută alocarea în 2017 a sumei suplimentare de 500 de milioane EUR în plus față de 

proiectul de buget pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

(YEI) și a sumei de 200 de milioane EUR pentru a stimula inițiative-cheie pentru 

creștere economică și crearea de locuri de muncă; reamintește că este necesar să se 

utilizeze mai eficient fondurile și inițiativele disponibile legate de educație și formare, 

cultură, sport și tineret și să se suplimenteze, dacă este cazul, investițiile în aceste 

sectoare, în special în domenii tematice cu relevanță directă pentru Strategia Europa 

2020, cum ar fi abandonul școlar timpuriu, învățământul superior, ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor, educația și formarea profesională, învățarea pe tot parcursul 

vieții și mobilitatea, în scopul de a dezvolta capacitatea de rezistență și a reduce 

șomajul, în special în rândul tinerilor și al grupurilor celor mai vulnerabile, de a preveni 

radicalizarea și a asigura incluziunea socială pe termen lung; 

56. salută propunerea Comisiei de a extinde FEIS și de a-i dubla valoarea, ajungând, astfel, 

la 630 de miliarde de euro până în 2022, îmbunătățind, în același timp, acoperirea 

geografică și sectorială; subliniază că, până în prezent, FEIS nu a avut un succes 

deosebit în îmbunătățirea convergenței sociale și economice între statele membre și 

între regiunile acestora din Uniune, și nici în promovarea proiectelor privind 

infrastructura socială; reamintește că cele mai multe proiecte sunt aprobate în zonele 

mai prospere economic ale Europei occidentale, adâncind astfel decalajul de investiții 

între statele membre și agravând dezechilibrele europene; solicită Comisiei să ajute 

regiunile mai slab dezvoltate în procesul de depunere a cererii, însă să nu modifice 

premisa de bază a selectării proiectelor numai pe baza calității lor; îndeamnă urgent 

Comisia să sprijine întreprinderile sociale și IMM-urile în efortul de a-și mări 

capacitatea de a accesa FEIS; invită Comisia și Banca Europeană de Investiții să ia 

măsuri suplimentare și proactive pentru a se asigura că toate statele membre și 

sectoarele sunt vizate în mod corespunzător din punct de vedere al accesării FEIS, în 

special acele sectoare care contribuie în mod direct la combaterea sărăciei și a 

excluziunii sociale; subliniază necesitatea de a consolida capacitățile administrative, 

cum ar fi platforma de consiliere; regretă faptul că nu există date disponibile cu privire 

la locurile de muncă care se estimează că vor fi create ca rezultat al investițiilor FEIS; 

invită Comisia să monitorizeze și să controleze investițiile efectuate în cadrul FEIS, să 

evalueze impactul economic și social al acestora și să se asigure că FEIS nu se 

suprapune peste programele financiare existente și nici nu se substituie cheltuielilor 

publice directe; își reiterează apelul privind investițiile în capitalul uman și social, cum 

ar fi asistența medicală, îngrijirea copiilor sau locuințele sociale; 

57. subliniază faptul că regiunile ultraperiferice se confruntă cu o serie de constrângeri 

structurale, a căror permanență și combinare le împiedică în mod serios dezvoltarea; 

invită Comisia să aplice cu mai multă strictețe articolul 349 din TFUE; 

58. subliniază că Comisia și statele membre trebuie să ajungă la un angajament mai ferm de 

a aplica articolul 174 din TFUE; subliniază că o mai bună coeziune teritorială implică o 

mai bună coeziune economică și socială, motiv pentru care solicită să se efectueze 

investiții strategice în aceste regiuni, în special în rețeaua în bandă largă, cu scopul de a 

îmbunătăți competitivitatea, precum și industria și structura teritorială a acestora pentru 

ca, în final, să se asigure stabilizarea populației în aceste zone; 

59. invită Comisia și statele membre să implice toate nivelurile administrației și toate părțile 

interesate relevante în identificarea obstacolelor care îngrădesc investițiile, 



concentrându-se pe regiunile și pe sectoarele cu cele mai mari nevoi și punând la 

dispoziție instrumente adecvate, care să combine finanțarea publică cu cea privată; 

60. solicită Comisiei să aplice politici dedicate combaterii declinului demografic și a 

dispersării populației; subliniază că politica de coeziune a UE trebuie să dea prioritate 

regiunilor ce se confruntă cu un declin demografic; 

61. subliniază că trebuie să se acorde acces universal la pensii la retragerea din activitate și 

la pensii pentru limită de vârstă care să fie publice, bazate pe solidaritate și 

corespunzătoare; recunoaște provocările cu care se confruntă statele membre pentru a 

consolida sustenabilitatea sistemelor de pensii, dar subliniază că este important ca 

sistemele de pensii să rămână solidare prin consolidarea părții de venituri, fără a mări 

neapărat vârsta de pensionare; subliniază importanța sistemelor de pensii publice și 

ocupaționale, care asigură venituri adecvate din pensii, cu mult peste pragul sărăciei, și 

permit pensionarilor să își păstreze nivelul de trai; consideră că cel mai bun mod de a 

asigura pensii sustenabile, sigure și corespunzătoare pentru femei și bărbați este de a 

crește rata globală de ocupare a forței de muncă și calitatea locurilor de muncă ale 

persoanelor de toate vârstele, de a îmbunătăți condițiile de muncă și de angajare și de a 

angaja cheltuielile publice suplimentare necesare; consideră că reformele sistemului de 

pensii ar trebui să se concentreze, printre altele, pe vârsta efectivă de pensionare și să 

reflecte tendințele pieței muncii, ratele natalității, situația în materie de sănătate și de 

bunăstare, condițiile de muncă și raportul de dependență economică; consideră că aceste 

reforme trebuie să țină seama și de situația a milioane de muncitori din Europa, în 

special a femeilor, a tinerilor și a persoanelor care desfășoară activități independente, 

care sunt afectați de formele atipice, nesigure de angajare, de perioade de șomaj 

involuntar și de munca cu program redus; 

62. aduce în atenția statelor membre, în contextul îmbătrânirii populației europene și al 

impactului acesteia asupra creșterii nevoilor de îngrijire formală și informală, 

necesitatea de a investi în promovarea sănătății publice și în prevenirea bolilor, 

asigurând și îmbunătățind, totodată, sustenabilitatea, siguranța, gradul de adecvare și 

eficacitatea sistemelor de securitate socială și furnizarea de servicii sociale de calitate pe 

termen lung în deceniile viitoare; încurajează, prin urmare, statele membre să dezvolte 

strategii care să garanteze finanțarea adecvată, dotarea cu personal și dezvoltarea unor 

astfel de sisteme și servicii și extinderea acoperirii sistemelor de securitate socială în 

beneficiul societății și al individului; în special, îndeamnă Comisia, statele membre și 

partenerii sociali:  

‒ să încurajeze creșterea ratelor de angajare pentru toate grupele de vârstă; 

‒ să depună eforturi pentru a reduce segregarea de gen și diferența de remunerare 

între femei și bărbați; 

‒ să adapteze piețele muncii pentru lucrătorii în vârstă prin condiții de muncă 

adaptate vârstei acestora pentru a le permite să lucreze până la vârsta legală de 

pensionare; 

‒ să combată stereotipurile de vârstă de pe piețele muncii; 

‒ să asigure o abordare bazată pe ciclul de viață și preventivă a sănătății și 

securității la locul de muncă; 



‒ să se concentreze asupra echilibrului dintre viața profesională și cea privată pentru 

persoanele cu responsabilități de îngrijire prin scheme corespunzătoare de îngrijire 

și de concediu și prin sprijinirea îngrijitorilor informali; 

‒ să sprijine și să informeze angajatorii, în special IMM-urile, cu privire la modul în 

care pot fi modernizate mediile de lucru pentru a permite lucrătorilor de toate 

vârstele să rămână productivi; 

‒ să sprijine serviciile publice de plasare a forței de muncă, permițându-le să le 

ofere sfaturi utile solicitanților de locuri de muncă mai în vârstă; 

‒ să facă investiții și să promoveze învățarea pe tot parcursul vieții pentru lucrătorii 

de toate vârstele, atât la locul de muncă, cât și în afara acestuia și să creeze 

sisteme pentru validarea și certificarea competențelor; 

‒ să ajute lucrătorii în vârstă să rămână activi mai mult și să se pregătească pentru 

pensionare prin condiții de lucru flexibile favorabile angajaților care să le permită 

acestora să reducă timpul de lucru pe durata tranziției de la viața profesională la 

pensionare; 

63. subliniază că este necesar ca, pe lângă evoluțiile prețurilor locuințelor în statele 

membre, Comisia să monitorizeze evoluția numărului persoanelor fără adăpost și al 

celor afectate de excluziunea locativă; solicită luarea unor măsuri urgente pentru a trata 

problema creșterii numărului de persoane fără adăpost și a nivelului de excluziune 

locativă în multe state membre; este îngrijorat de posibilele consecințe sociale ale 

volumului mare de credite neperformante din bilanțurile băncilor, în special de 

declarația Comisiei conform căreia ar trebui încurajate vânzările către instituții 

specializate nebancare, ceea ce ar putea conduce la valuri de evacuări forțate; 

încurajează statele membre, Comisia și BEI să utilizeze Fondul european pentru 

investiții sociale în infrastructura socială, inclusiv pentru a transpune în practică dreptul 

la o locuință adecvată și la un preț accesibil pentru toți; 

64. constată cu îngrijorare că în anumite state membre salariile sunt insuficiente pentru a 

asigura o viață decentă, transformând astfel lucrătorii în „lucrători săraci” și descurajând 

șomerii să se întoarcă pe piața muncii; în acest sens, sprijină stimularea negocierilor 

colective; 

65. încurajează statele membre să introducă măsurile necesare pentru incluziunea socială a 

refugiaților, precum și a persoanelor care aparțin minorităților etnice sau de origine 

imigrantă; 

66. salută faptul că, în cadrul Analizei anuale a creșterii pentru 2017, se pune accentul pe 

necesitatea de a se promova reforme în domeniul fiscal și al prestațiilor sociale pentru a 

îmbunătăți stimulentele pentru muncă și a face munca atrăgătoare din punct de vedere 

financiar, pentru că sistemele fiscale pot contribui și ele la combaterea inegalităților de 

venit și a sărăciei, precum și la creșterea competitivității la nivel mondial; invită statele 

membre să treacă treptat de la impozitarea muncii la alte surse; 

67. pledează pentru o concentrare a reformelor din sistemele de sănătate și de îngrijire pe 

termen lung pe dezvoltarea prevenirii și a promovării sănătății, pe menținerea calității 

unor servicii de asistență medicală universal accesibile și pe reducerea inegalităților în 

accesul la serviciile de sănătate; 



68. invită Comisia și statele membre să coopereze pentru eliminarea obstacolelor din calea 

mobilității forței de muncă, garantând egalitatea de tratament între lucrătorii mobili și 

lucrătorii localnici din UE; 

69. invită statele membre să mărească domeniul de aplicare și eficacitatea politicilor active 

și durabile din domeniul muncii, în strânsă colaborare cu partenerii sociali; salută apelul 

formulat în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 referitor la intensificarea eforturilor 

pentru adoptarea unor măsuri menite să sprijine integrarea pe piața muncii a grupurilor 

dezavantajate, în special a persoanelor cu handicap, având în vedere impactul economic 

și social pozitiv pe termen lung; 

70. invită statele membre să stabilească standarde sociale ambițioase, bazate pe propriile 

recomandări de țară specifice, în concordanță cu competența națională și situația lor 

financiară și fiscală, în special prin introducerea unor sisteme de venit minim adecvat pe 

întreaga durata de viață, acolo unde acestea nu există, și prin eliminarea lacunelor din 

sistemele de venit minim adecvat generate de o acoperire insuficientă sau de neutilizare; 

71. salută inițiativa Comisiei de a lansa consultări privind înființarea unui pilon european al 

drepturilor sociale; consideră că această inițiativă ar trebui să poată stimula dezvoltarea 

unor abilități și competențe mai flexibile, desfășurarea unor acțiuni de învățare pe tot 

parcursul vieții și un sprijin activ pentru găsirea unor locuri de muncă de calitate; 

72. reiterează solicitarea adresată Comisiei Europene în ultimul aviz al Comisiei pentru 

ocuparea forței de muncă și afaceri sociale adresat Comisiei pentru afaceri economice și 

monetare de a lua în considerare introducerea unei proceduri pentru dezechilibre sociale 

în conceperea recomandărilor specifice fiecărei țări pentru a evita o uniformizare în 

direcția unor standarde mai joase, bazându-se pe utilizarea eficientă a indicatorilor 

sociali și de ocupare a forței de muncă în contextul supravegherii macroeconomice; 

73. invită statele membre să pună un accent mai mare pe întreruperea ciclului sărăciei și pe 

promovarea egalității; invită Comisia Europeană să facă recomandări mai ferme statelor 

membre în ceea ce privește incluziunea și protecția socială, nelimitându-se la forța de 

muncă și având în vedere, în special, investițiile în copii; 

74.  salută implicarea în procesul semestrului european a partenerilor sociali, a 

parlamentelor naționale și a altor actori relevanți ai societății civile; reafirmă că dialogul 

social și dialogul cu societatea civilă sunt esențiale pentru a realiza o schimbare 

susținută care să aducă beneficii întregii societăți fiind, totodată, esențiale pentru 

creșterea eficacității și oportunității politicilor europene și naționale așa că, prin urmare, 

trebuie să aibă loc în toate fazele semestrului european; subliniază că pentru a da 

rezultate mai bune, implicarea societății trebuie să se facă la timpul potrivit, asigurând 

accesul la toate documentele și dialogul cu interlocutori la nivelul corespunzător; 

75. reamintește diferitele solicitări pentru o agendă în care poziția Parlamentului să fie 

consolidată și luată în considerare înainte ca Consiliul să ia o decizie; de asemenea, 

solicită ca Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale să fie pusă pe 

picior de egalitate cu Comisia pentru afaceri economice și monetare, având în vedere 

competențele specifice ale acestora, ori de câte ori Parlamentul European este chemat 

să-și dea avizul în diferitele etape ale semestrului european; 

76. consideră că ar trebui să fie convocată o convenție socială a UE în care reprezentanți ai 

partenerilor sociali, ai guvernelor și parlamentelor naționale și ai instituțiilor UE să 



discute despre viitorul și structura modelului social european, cu participare publică;  

77. solicită încă o dată să se dea o pondere mai mare rolului Consiliului EPSCO în cadrul 

semestrului european; 

78.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 

 


