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SUGESTII
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:
1. observă că creșterea șomajului și a deficitului cauzată de criza economică constituie un 

impediment pentru realizarea obiectivului unor finanțe publice sustenabile; ia act de faptul 
că se impune ca statele membre să procedeze la o consolidare financiară, însă subliniază 
necesitatea de a stabili termenele și modalitățile acesteia și atrage atenția asupra faptului că 
reducerile fără discernământ aplicate investițiilor publice, cercetării și educației au 
consecințe negative asupra perspectivelor de creștere;

2. consideră că este necesară o evaluare corespunzătoare a efectelor sociale și ocupaționale 
ale crizei și definirea, la nivel european, a unei strategii de ieșire din criză bazate pe 
sprijinirea ocupării forței de muncă, a formării și a investițiilor, precum și pe relansarea 
industriei și pe dezvoltarea unei economii ecologice competitive; crede că aceste obiective 
trebuie să se afle în centrul Strategiei UE 2020; 

3. consideră că strategia de relansare economică nu trebuie în nici un caz să reproducă 
dezechilibrele structurale și inegalitatea profundă a veniturilor; este de părere că măsurile 
financiare și fiscale luate de statele membre trebuie să păstreze nivelul salariilor, al 
pensiilor și al puterii de cumpărare a familiilor;

4. subliniază importanța asocierii relansării economice cu politici care să vizeze combaterea 
șomajului structural, în special în rândul tinerilor și femeilor, și creșterea numărului de 
locuri de muncă de calitate, care să ridice nivelul productivității muncii și al investițiilor;

5. consideră că sustenabilitatea finanțelor publice depinde în mare măsură de capacitatea de 
creștere a nivelului de ocupare a forței de muncă și de a implementa politici adecvate în 
materie de imigrație, care să prevadă integrarea pe piața muncii și drepturi cetățenești 
depline, în măsură să facă față problemelor demografice și bugetare, în special cu privire la 
sustenabilitatea sistemelor de pensii;

6. consideră că Strategia 2020 trebuie să se concretizeze într-un „pact pentru politica 
economică, ocupațională și socială”, bazat pe linii directoare, indicatori și repere -
măsurabile la nivel național și european și însoțite de un sistem de acordare a unor 
recompense pentru cei care respectă obiectivele și de sancționare a celor care nu le respectă 
- precum și pe principiile flexisecurității și pe dialogul social;

7. consideră că reacția necesară în fața consecințelor crizei financiare, economice și sociale și 
a provocărilor generate de schimbările demografice și de globalizare constă în coordonarea 
finanțelor publice la nivel european și orientarea lor către creșterea sustenabilă, în crearea 
de locuri de muncă de calitate, în menținerea unui sistem social integrativ și în 
redistribuirea resurselor;

8. subliniază importanța Cărții verzi a reformei pensiilor, care va fi prezentată curând, și 
consideră că este esențial să se creeze un sistem de securitate socială sigur și sustenabil, 
susținut atât printr-un pilon public, cât și printr-unul complementar, de încurajat din punct 
de vedere contractual și fiscal;

9. consideră că necesitatea, în contextul actual, a unor finanțe publice sustenabile și a unor 
sisteme adecvate de protecție și integrare socială presupune creșterea calității și eficienței 
administrației publice și a cheltuielilor publice, precum și repartizare mai echitabilă a 
îndatoririlor fiscale prin reducerea fermă și progresivă a presiunii fiscale asupra muncii, 
astfel încât să se reducă sărăcia și să se garanteze coeziunea socială, factor central al 
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competitivității și sustenabilității modelului economic și social european.


