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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută cel de al șaptelea și cel de al optulea raport intermediar și invită Comisia să 
analizeze, în 2014, în cel de al șaselea raport privind coeziunea, impactul pe termen lung 
al scăderii constante a coeziunii dintre țările și regiunile europene ca urmare a crizei 
economice, precum și măsurile care trebuie luate pentru a reduce acest decalaj, în special 
coeziunea dintre țările participante și cele neparticipante la program;

2. subliniază că PIB-ul ar trebui să rămână unul dintre criteriile principale de stabilire a 
eligibilității pentru asistența în cadrul politicii regionale, dar că acesta trebuie să fie 
completat cu alți indicatori pentru a identifica regiunile cele mai vulnerabile; atrage 
atenția asupra faptului că PIB-ul singur nu poate oferi o imagine cuprinzătoare a 
dezvoltării regionale și a coeziunii sociale deoarece nu ia în considerare factori sociali 
relevanți, cum sunt inegalitățile dintre venituri și șomajul;

3. încurajează Comisia să sprijine măsurile specifice pentru crearea mai multor locuri de 
muncă sustenabile, pentru investiții în educația în materie de dezvoltare regională și 
locală, pentru încurajarea antreprenoriatului local și crearea de noi instrumente financiare 
pentru toate tipurile de întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri), în vederea combaterii nivelurilor tot mai ridicate ale șomajului, sărăciei și 
excluziunii sociale;

4. recunoaște că o parte semnificativă a cheltuielilor din FSE (Fondul social european) este 
alocată pentru a promova locuri de muncă mai numeroase și mai bune, pentru a sprijini 
integrarea și participarea grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu handicap, 
precum și pentru a dezvolta o societate favorabilă incluziunii, accesibilă tuturor 
cetățenilor; subliniază, cu toate acestea, că, în perioade de criză, ar trebui să se depună mai 
multe eforturi pentru ca FSE să se concentreze în mai mare măsură și în mod mai eficient 
pe combaterea inegalităților la nivel local și regional și a excluziunii sociale, pe asigurarea 
accesului la locurile de muncă pentru grupurile cel mai vulnerabile și pentru tineri în 
special, precum și pe sprijinirea reintegrării femeilor pe piața muncii prin reducerea 
segregării pe criterii de sex;

5. constată că numărul ridicat al cazurilor de abandon școlar în anumite regiuni depășește în 
mod considerabil obiectivul de 10 % și că tinerii care abandonează școala trebuie să 
beneficieze de o ofertă de educație, formare sau încadrare în muncă care să corespundă 
nevoilor lor; face referire, în acest context, la importanța acordării unei garanții pentru 
tineret persoanelor care abandonează școala; subliniază că, pentru a se reduce numărul 
cazurilor de abandon școlar, este important ca sistemul educațional să fie favorabil 
incluziunii și să ofere șanse egale tuturor tinerilor; subliniază că trebuie găsită, prin 
urmare, o soluție la problema integrării pe piața muncii a tinerilor slab calificați, 
asigurându-se formarea la locul de muncă și o formare profesională fără bariere, accesibilă 
și de calitate pentru a-i ajuta să dobândească competențele necesare, ținând cont de faptul 
că lipsa calificărilor adecvate poate crește riscul șomajului, care crește, la rândul lui, riscul 
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sărăciei și implică numeroase provocări sociale legate de excluziune, alienare și eforturi 
ratate de a-și construi o viață independentă; atrage atenția că, în acest scop, contribuția 
FSE este esențială pentru a ajuta mai mulți tineri să își continue studiile și să obțină 
calificările corespunzătoare necesare pentru un loc de muncă și o carieră, precum și pentru 
a garanta un acces mai extins la educația de înaltă calitate prin intermediul proiectelor 
speciale adresate copiilor provenind din rândul grupurilor defavorizate și al minorităților, 
inclusiv persoanelor cu handicap; invită statele membre să încurajeze formarea 
profesională și pregătirea la locul de muncă adecvate pentru cei care vor beneficia de pe 
urma acestora;

6. invită Comisia și statele membre să adopte politici favorabile creșterii, care să acorde 
prioritate cheltuielilor din domeniul educației, al învățării pe tot parcursul vieții, al 
cercetării și inovării, deoarece măsurile de austeritate nu sunt suficiente pentru a combate 
criza economică actuală;

7. subliniază că situația ocupării forței de muncă în rândul tinerilor depinde în foarte mare 
măsură de situația economică globală și că este, prin urmare, foarte important ca tinerii să 
fie sprijiniți, îndrumați și supravegheați în tranziția lor dinspre educație spre viața 
profesională; consideră că, prin urmare, Comisia ar putea să alinieze viitoarele propuneri 
de politici din acest domeniu cu inițiativele „Tineret în mișcare” și „Oportunități pentru 
tineri”;

8. subliniază că rata ocupării forței de muncă din anumite regiuni rămâne sub 60 % și că o 
serie de regiuni se îndepărtează chiar și de propriile obiective naționale cu un procent de 
20-25 %, ceea ce are efecte negative în special asupra tinerilor, femeilor, vârstnicilor, 
persoanelor care asigură servicii de îngrijire și persoanelor cu handicap; subliniază că 
anumite măsuri de criză au avut un efect negativ asupra coeziunii și au dus la o creștere 
fundamentală a inegalităților la nivelul UE; subliniază că menținerea încadrării 
profesionale a grupurilor care prezintă un nivel ridicat de risc sau crearea unor opțiuni de 
încadrare profesională pentru acestea necesită măsuri precise vizând crearea de locuri de 
muncă, posibilități de formare și păstrarea locurilor de muncă; subliniază că, în cazul 
anumitor localități izolate, de-a lungul mai multor generații șomajul a reprezentat o 
problemă care amenință în special comunitățile marginalizate;

9. atrage atenția asupra faptului că ratele de ocupare a forței de muncă au rămas mult sub 
nivelul obiectivului Strategiei Europa 2020, conform căruia cel puțin 75 % din populația 
cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă până în 2020; 
constată că, deși nu există obiective privind ratele de ocupare a forței de muncă la nivel 
regional, statele membre au stabilit obiective naționale individuale care, în majoritatea 
cazurilor, nu au fost îndeplinite, deoarece criza financiară și economică a avut un impact 
asimetric major asupra piețelor regionale ale muncii, în special în Europa de Sud, unde se 
înregistrează o creștere semnificativă a șomajului în rândul tinerilor;

10. subliniază inegalitățile înregistrate între ratele de ocupare regionale cel mai ridicate, din 
nordul și centrul UE, și ratele de ocupare regionale cel mai scăzute, din regiunile sudice;

11. atrage atenția, în ceea ce privește așa-numitul „paradox al orașelor”, că numărul familiilor 
expuse riscului de sărăcie, care suferă din cauza lipsurilor materiale, a degradării mediului 
și a condițiilor precare de locuit, cu o rată foarte scăzută de ocupare a forței de muncă și 
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amenințate cu excluziunea și sărăcia energetică, este, adesea, mai ridicat în regiunile din 
jurul capitalelor, care sunt, potrivit indicatorilor, clasificate ca dezvoltate; consideră 
important, în special în cazul familiilor monoparentale, al familiilor numeroase cu patru 
sau mai mulți copii, al persoanelor care asigură îngrijirea (în particular persoanele care 
îngrijesc un membru de familie cu handicap), al membrilor comunităților marginalizate 
sau al vârstnicilor aflați în pragul pensionării, pentru care accesul la oportunități egale este 
îngreunat, să se țină cont de problema accesibilității fizice și a accesului la informații și la 
mijloacele de comunicare, al cărei grad de rezolvare trebuie evaluat cu ajutorul unor 
indicatori obiectivi și comparabili, luând în considerare provocările demografice;

12. subliniază că schimbul de cunoștințe și de practici de cooperare pentru dezvoltare și 
creștere dintre autoritățile regionale și locale ale statelor membre ar putea contribui la 
depășirea decalajului în materie de expertiză și la sporirea gradului de sensibilizare cu 
privire la mobilitatea profesională; consideră, în plus, că descentralizarea și dezvoltarea 
teritorială ar trebui sprijinite în continuare ca măsuri eficiente de combatere a crizei 
actuale a locurilor de muncă;

13. consideră că este important să se abordeze problema promovării dezvoltării democrației la 
nivel local și regional și că acest lucru necesită un angajament politic mai ferm din partea 
UE în ceea ce privește sprijinirea unui mediu favorabil, care ar putea consolida capacitatea 
autorităților locale și regionale de a influența și a monitoriza crearea de locuri de muncă și 
incluziunea socială a membrilor comunităților lor; subliniază, în acest sens, că diversitatea 
societății civile ar putea juca un rol-cheie prin implicarea partenerilor sociali în procesul 
de îndeplinire a obiectivului UE privind creșterea favorabilă incluziunii;

14. invită Comisia și statele membre să crească investițiile în domeniul antreprenorial, al 
înființării de noi întreprinderi și al activităților independente, ca mijloc de creare a mai 
multor locuri de muncă, în special având în vedere că IMM-urile și microîntreprinderile 
reprezintă peste două treimi din totalul locurilor de muncă din sectorul privat la nivelul 
UE; consideră că ar trebui să se acorde o atenție specială nivelurilor regional și local; 
consideră, în plus, că investițiile în întreprinderile sociale și în antreprenoriatul social 
reprezintă o bună opțiune suplimentară pentru a satisface anumite nevoi sociale care nu 
sunt satisfăcute de bunurile și serviciile publice.
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