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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. salută faptul că unele state membre au prezentat rapoarte privind progresele înregistrate cu 
privire la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020, subliniind în anumite cazuri 
proiectele specifice alocate pentru aceste obiective; invită toate statele membre să includă 
aceste rapoarte în contribuțiile lor la semestrul european 2014;

2. admite că recomandările specifice fiecărei țări din acest an sunt deosebit de importante, 
deoarece statele membre își stabilesc prioritățile în materie de investiții pentru politica de 
coeziune în următorul cadru financiar multianual (CFM); solicită, în acest context, ca 
fondurile UE să fie și mai mult concentrate pe politicile de creștere economică și ocupare 
a forței de muncă, în special pe combaterea șomajului din rândul tinerilor;

3. salută faptul că mai multe state membre au realizat reforme importante ale pieței muncii 
cu scopul de a crește rezistența pieței muncii, de a introduce mai multă flexibilitate la 
nivel intern și extern, de a reduce segmentarea și de a facilita tranziția de la un loc de 
muncă la altul;

4. menționează că toate statele membre au primit recomandări cu privire la nivelurile de 
participare pe piața muncii; invită statele membre cu niveluri ridicate ale șomajului să 
intensifice, prin consultare cu partenerii sociali, măsurile active privind piața muncii, 
precum serviciile în materie de formare și ocupare a forței de muncă, și să introducă și alte 
reforme în vederea facilitării accesului la locurile de muncă, a prevenirii retragerilor 
anticipate de pe piața muncii, a reducerii costurilor muncii și a combaterii segmentării 
pieței muncii;

5. amintește că situația tinerilor șomeri este deosebit de îngrijorătoare și că este nevoie de 
măsuri urgente; solicită elaborarea unui pact european pentru încadrarea în muncă a 
tinerilor prin care să se aplice măsurile necesare deja de mult timp și prin care să se 
prevadă resurse și măsuri noi în vederea combaterii șomajului în rândul tinerilor; 

6. salută adoptarea Garanției pentru tineret de către Consiliu și alocarea a 6 miliarde de euro 
pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ca parte din 
următorul CFM; invită statele membre să realizeze programe de garanții pentru tineret;

7. încurajează Comisia să continue activitatea echipelor de acțiune pentru ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor pentru a sprijini statele membre cu cele mai ridicate niveluri de 
șomaj în rândul tinerilor să reprogrameze fondurile structurale din partea UE pentru a le 
îndrepta către tineri; salută intenția Comisiei de a dezvolta Portalul european pentru 
mobilitatea locurilor de muncă (EURES) prin intensificarea și extinderea activităților sale 
și, mai ales, prin promovarea mobilității tinerilor;

8. subliniază că este foarte necesar să se ia măsuri în vederea creșterii participării pe piața 
muncii a femeilor, a lucrătorilor mai în vârstă și a lucrătorilor cu dizabilități, asigurând 
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existența unor stimulente eficiente pentru întoarcerea pe piața muncii și continuarea 
activității profesionale; amintește că un rol esențial îl au calitatea, prețul rezonabil și 
accesibilitatea serviciilor legate de educația copiilor preșcolari și de îngrijirea copiilor;

9. subliniază că șomerii pe termen lung ar trebui susținuți prin stimulente pentru ocuparea 
forței de muncă, cum ar fi programele menite să asigure trecerea de la statutul de asistat la 
cel de lucrător, și sisteme de prestații sociale adecvate atunci când reintră pe piața muncii; 

10. amintește că încă nu este exploatat potențialul economic și de creare de locuri de muncă 
ridicat al sectorului serviciilor; solicită punerea în aplicare deplină și corespunzătoare a 
Directivei privind serviciile a UE; invită statele membre să elimine barierele din sectorul 
de retail și restricțiile exagerate cu privire la serviciile profesionale și la profesiile 
reglementate; 

11. amintește de neconcordanțele de competențe și de lipsa acestora din multe regiuni și 
sectoare și de caracterul inadecvat al anumitor sisteme de educație și formare în ceea ce 
privește satisfacerea cererilor pieței; salută reformele sistemelor de educație și formare 
profesională realizate de mai multe state membre pentru a adapta aptitudinile și 
competențele la nevoile de pe piața muncii, în special ale tinerilor; amintește că aproape 
toate statele membre trebuie să realizeze demersuri și investiții suplimentare în domeniul 
educației și al formării; 

12. observă că criza a avut un impact puternic și de durată asupra nivelurilor șomajului din 
statele membre și a situației sociale de aici, ceea ce a dus la creșterea nesustenabilă a 
sărăciei și a excluderii sociale, inclusiv a sărăciei infantile, a numărului de persoane fără 
adăpost și de lucrători săraci, precum și a supraîndatorării familiilor; invită, în acest 
context, statele membre să consolideze dispozitivele de siguranță și să asigure eficiența 
sistemelor de asistență socială care se ocupă de persoanele afectate;

13. salută faptul că anul acesta multe state membre au făcut un efort mai mare de a implica 
parlamentele naționale, partenerii sociali și societatea civilă în elaborarea programelor lor 
naționale de reformă; subliniază că implicarea tuturor părților interesate în dezvoltarea 
reformelor necesare este esențială pentru realizarea și succesul acestora.


