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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:

A. întrucât, în 2010, statele membre s-au angajat să îndeplinească obiectivele UE2020; 
întrucât, cu toate acestea, UE are întârzieri în privința atingerii acestor obiective la 
timp, deoarece obiectivele naționale combinate sunt prea scăzute, iar măsurile luate nu 
au condus la progrese semnificative,

1. regretă că, în ciuda concluziei Comisiei, potrivit căreia angajamentele asumate de 
statele membre în programele lor naționale de reformă (PNR) sunt insuficiente pentru 
a îndeplini cele mai multe din obiectivele UE2020, în recomandările pentru fiecare 
țară, niciun stat nu a fost îndemnat să ridice nivelul obiectivelor;

2. salută comunicarea „Către o redresare generatoare de locuri de muncă” și documentele 
aferente de lucru; invită Comisia să exploateze potențialul creator de locuri de muncă 
al economiei verzi, al sectorului sănătății și al asistenței sociale și al sectorului TIC, în 
calitate de priorități-cheie, în conformitate cu Sondajul anual de creștere;

3. regretă faptul că cele mai multe state membre nu au prezentat un plan național de 
locuri de muncă în cadrul programelor lor de reformă naționale pe 2012;

4. salută recomandarea de a transfera taxe de la sectorul ocupării forței de muncă către 
activitățile dăunătoare mediului; invită statele membre să aplice această recomandare, 
asigurându-se în același timp că aceasta va fi îndeosebi în beneficiul veniturilor 
scăzute;

5. invită din nou Comisia să elaboreze un cadru pentru economia socială, deoarece acesta 
este un element important al modelului social european și al pieței unice;

6. regretă că Consiliul nu a ținut seama de apelul Parlamentului pentru accentuarea 
importanței calității locurilor de muncă în orientările sale pentru 2012; invită Comisia 
să includă în Sondajul anual de creștere 2013 calitatea locurilor de muncă, drepturile 
esențiale ale lucrătorilor, sprijinul pentru mobilitatea pieței de muncă, activitatea 
independentă și mobilitatea transfrontalieră, prin creșterea siguranței lucrătorilor aflați 
în tranziție între locurile de muncă; 

7. invită din nou statele membre să asigure că persoanele cu contracte precare, temporare 
sau cu normă parțială sau care au o activitate independentă beneficiază de o protecție 
socială adecvată și acces la formare și să pună în aplicare acordurile-cadru conexe;

8. salută recomandările care abordează participarea scăzută a femeilor pe piața muncii; 
invită Comisia să abordeze segregarea de pe piața muncii, distribuția inegală a 
responsabilităților de îngrijire și efectele consolidării fiscale asupra femeilor în 
orientările sale politice;
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9. ia act de faptul că s-au făcut recomandări câtorva state membre cu privire la salarii; 
invită Comisia să se asigure că acestea nu sporesc sărăcia lucrătorilor sau inegalitățile 
de salariu și nu dăunează grupurilor cu venituri mici;

10. salută accentul pus de Comisie și Consiliu asupra combaterii șomajului tinerilor; invită 
Comisia să propună o „Garanție europeană pentru tineret” fără întârziere; invită 
Consiliul să decidă rapid cu privire la propunerile din pachetul privind ocuparea forței 
de muncă;

11. salută recomandările de a aborda consecințele sociale ale crizei în orientările 2012 și 
atenția sporită pentru combaterea sărăciei în recomandările pentru fiecare țară; este 
foarte preocupat, cu toate acestea, de creșterea sărăciei în UE;

12. invită Comisia și Consiliul să reexamineze tabloul de bord pentru corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice și consolidarea dimensiunii sale sociale și de ocupare 
a forței de muncă;

13. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că nu s-a făcut nicio recomandare 
referitoare la obiectivele UE2020 pentru statele membre cu un program de asistență 
financiară; invită Comisia să evalueze impactul programului său de adaptare 
economică asupra obiectivelor principale;

14. invită Consiliul să ajungă rapid la un acord cu Parlamentul și să inițieze punerea 
imediată în aplicare a propunerii pentru consolidarea supravegherii statelor membre 
aflate în dificultăți, inclusiv o evaluare de impact social și coerența totală a 
programelor de adaptare cu orientările largi de politică economică;

15. invită Comisia și Consiliul să implice partenerii sociali, ONG-urile și autoritățile 
locale în formularea și aplicarea politicilor în cadrul Semestrului european;

16. invită Comisia să se pună de acord cu Parlamentul cu privire la un format de Sondaj 
anual de creștere care să-i permită Parlamentului să-l modifice înainte de adoptarea sa 
de Consiliu;

17. invită Comisia să îmbunătățească calitatea, transparența și responsabilitatea 
democratică a Semestrului european prin propunerea unei legislații care să definească 
cerințele oficiale privind formatul și calendarul documentelor care trebuie prezentate;

18. invită statele membre să se pună de acord cu privire la procedurile care permit o 
dezbatere parlamentară veritabilă și implicarea factorilor interesați la nivel național.


