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SUGESTII

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

1. salută inițiativa „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă” ca parte a strategiei 
2020, având în vedere că Europa are nevoie de obiective specifice și de măsuri concrete în 
vederea atingerii scopurilor comune în ce privește crearea de noi locuri de muncă și 
promovarea unei creșteri durabile și favorabile incluziunii, scopuri ce pot fi atinse numai 
printr-o reacție coordonată a statelor membre;

2. salută recunoașterea de către Comisie a nevoii de promovare a activităților antreprenoriale 
și a celor independente; consideră că stabilirea unui mediu adecvat și a unor stimulente 
corespunzătoare pentru crearea și susținerea întreprinderilor este crucială, dar nu 
suficientă pentru dezvoltarea economiei europene; prin urmare, subliniază faptul că o 
formare adecvată a competențelor antreprenoriale este necesară atât la un nivel mediu de 
educație, cât și la cel superior, astfel încât Europa să nu rămână în urma altor competitori; 
subliniază rolul Institutului European de Tehnologie în încurajarea creării și dezvoltării de 
întreprinderi printr-o cercetare bazată de inovare și printr-un accent puternic pus pe 
activitățile antreprenoriale;

3. salută prima prioritate a Comisiei Europene de a stimula flexi-securitatea, prin 
consolidarea celor patru componente ale sale: forme contractuale flexibile și fiabile, 
politici active în domeniul pieței muncii, educație și formare continuă și sisteme de 
securitate socială moderne;

4. invită statele membre și, dacă este necesar, regiunile, să instituie un centru de 
monitorizare a locurilor de muncă orientat către nevoile viitoare și vizând anticiparea 
acestora și să ofere calificări care să mărească șansele de integrare pe piața muncii, 
îndeosebi în cazul tinerilor;

5. reiterează faptul că cele cinci obiective principale ale Uniunii sunt promovarea ocupării 
forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, cercetare și dezvoltare, 
îndeplinirea obiectivelor privind energia și schimbările climatice, îmbunătățirea 
nivelurilor de educație și promovarea incluziunii sociale;

6. subliniază faptul că politica de ocupare a forței de muncă este un domeniu de competență 
națională și că piețele forței de muncă sunt diferite din punct de vedere structural;

7. subliniază faptul că ar trebui acordată mai multă atenție promovării mentalității 
antreprenoriale în rândul studenților și al cercetătorilor, punând la dispoziție noi 
instrumente financiare pentru întreprinderile debutante și pentru cele cu un ritm de 
creștere rapid, și susținând introducerea de tehnologii de succes pe piața UE;

8. solicită comitetelor pentru dialog social european să contribuie la o mai bună corelare 
între formările existente și cerere, actuală și viitoare, sub forma unei foi de parcurs cu 
obiective clare și indicatori de monitorizare a progreselor;
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9. atrage atenția asupra concluziei Comisiei Europene potrivit căreia noile tehnologii și 
evoluțiile organizării muncii par a se traduce printr-o importantă expansiune a locurilor de 
muncă aflate la cele două extremități ale gamei de profesii;

10. regretă că în perioada de criză statele membre au redus bugetele alocate pentru educație și 
formare profesionala, și îndeamnă Comisia și statele membre să investească mai mult în 
sistemele de educație și formare profesională;

11. subliniază faptul că nu s-au făcut progrese în diminuarea numărului de persoane care, în 
ciuda faptului că au un loc muncă, trăiesc sub pragul sărăciei; solicită Comisiei și statelor 
membre să promoveze locuri de muncă de calitate, bine plătite, cu condiții de lucru sigure 
și sănătoase; 

12. subliniază importanța sugestiilor cuprinzătoare propuse în domeniul învățării continue și 
accentul care trebuie pus pe integrarea competențelor în materie de tehnologii ale 
informației și comunicațiilor (TIC) și a competențelor digitale (e-competențe) în politicile 
principale privind educația și învățarea continuă, pentru a combate deficitul grav de 
personal calificat, cum ar fi cercetătorii și specialiștii în domeniul TIC, care pune în 
pericol competitivitatea economică a UE pe viitor;

13. subliniază nevoia de a implica angajatorii în gestionarea instituțiilor de învățământ, în 
elaborarea cursurilor, a metodelor de predare, a stagiilor, a evaluărilor și calificărilor; 
subliniază importanța stimulării angajatorilor care oferă formare pentru persoanele slab 
calificate sau fără nicio calificare și, prin urmare, oportunități de dobândire a unei 
experiențe practice direct la locul de muncă;

14. subliniază faptul, recunoscut și de Comisie, că sunt necesare investiții semnificative în 
competențele ecologice, pentru a asigura că Europa își îndeplinește obiectivele pentru 
2020 pentru lucrătorii cu comportament ecologic și că sistemul economic poate funcționa 
într-un mod mai sustenabil și, astfel, se poate menține competitiv în viitor;

15. subliniază nevoia de educație orientată către inovare; subliniază faptul că atât gândirea 
abstractă, cât și cea creativă ar trebui promovate, alături de educația tehnică, pentru a 
răspunde nevoilor viitorului;

16. subliniază faptul că ar trebui depuse eforturi pentru a asigura că toți copii dezvoltă abilități 
fundamentale în domeniul IT încă din copilărie, că domeniul IT ar trebui, prin urmare, să 
fie inclus în cadrul ciclului școlar primar și că toți europenii ar trebui să aibă acces ieftin și 
facil la internet;

17. solicită Comisiei să susțină „Alianțele cunoașterii” în vederea elaborării unor noi 
programe de formare care vor elimina decalajele la nivelul competențelor în domeniul 
inovării, răspunzând nevoilor de pe piața muncii;

18. ia act de faptul că, pentru a atinge obiectivele UE 2020, reacția statelor membre la cererile 
industriei, din punctul de vedere al forței de muncă necesare, trebuie să fie mai flexibilă;

19. consideră că în contextul strategiei de prelungire a vieții active, se face prea puțin pentru 
însușirea competențelor digitale de către persoanele în vârstă și îndeamnă Comisia și 
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statele membre să dezvolte programe de învățare de amploare dedicate acestora;

20. solicită Comisiei și statelor membre să consolideze oferta de educație și formare 
profesională în Europa pentru a contribui la asigurarea noilor competențe necesare pe 
piața muncii;

21. observă că mobilitatea forței de muncă la nivelul țărilor UE rămâne scăzută și solicită 
Comisiei să examineze posibilitatea de a înființa un serviciu paneuropean care să 
direcționeze forța de muncă calificată spre posturile vacante la nivelul întregii Europe, 
susținând astfel o piață a muncii care să aducă beneficii la nivel european; în acest 
context, solicită statelor membre eliminarea barierelor în calea liberei circulații a 
lucrătorilor și aplicarea integrală a proiectelor propuse de Comisie în cadrul programului 
Piața Unică 2012; subliniază importanța unei strategii mai ample care să combine crearea 
de locuri de muncă, satisfacerea nevoilor noi și emergente de pe piața muncii din Europa 
și eliminarea restricțiilor pentru forța de muncă din cadrul UE și a barierelor restante în 
cadrul pieței interne a UE;

22. susține propunerea Comisiei privind înființarea de „consilii sectoriale privind ocuparea 
locurilor de muncă și competențele” la nivel european, pentru a culege informațiile 
disponibile la nivelul statelor membre și al regiunilor, în vederea coordonării eforturilor 
depuse de toate părțile implicate;

23. în plus, subliniază nevoia de a asigura corelarea dintre competențe și nevoile de pe piața 
muncii; salută inițiativa Comisiei în acest sens;

24. având în vedere că în 2015 se estimează că deficitul de profesioniști TIC va fi de 384 000-
700 000 de locuri de muncă, în sectorul sănătății se estimează un deficit de aproximativ 1 
milion de profesioniști, și un deficit de încă 1 milion de cercetători, solicită Comisiei și 
statelor membre să ia măsuri pentru asigurarea necesarului de resurse umane competente 
în aceste domenii;

25. subliniază importanța IMM-urilor și contribuția lor la crearea de locuri de muncă și salută 
măsurile luate pentru a facilita înființarea de noi întreprinderi, cum ar fi reducerea 
birocrației. Evidențiază rolul important pe care l-ar putea avea Banca Europeană de 
Investiții, în special prin promovarea programelor, cum ar fi JASMINE sau JEREMIE, 
care pot oferi un sprijin durabil pentru nevoile IMM-urilor; subliniază nevoia de a asigura 
susținere pentru IMM-uri nu numai în ceea ce privește găsirea persoanelor cu 
competențele adecvate, ci și actualizarea competențelor acestora; subliniază faptul că în 
contextul Foii de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, IMM-urile au nevoie de susținere în vederea actualizării competențelor în ceea 
ce privește dezvoltarea sustenabilă, cercetarea și inovarea;

26. consideră că IMM-urile pot juca și joacă un rol foarte important în formare, atât în cadrul 
sectoarelor inovatoare, foarte specializate, cât și al celor care necesită competențe manuale 
de bază, necesare pentru multe servicii; prin urmare, constată necesitatea unei cooperări 
strânse între IMM-uri și instituțiile de învățământ; consideră că ar trebui luată în 
considerare facilitarea asistenței financiare pentru stagii și formări practice în sectorul 
IMM-urilor;
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27. subliniază importanța unui internet liber și reglementat în mod inteligent pentru noii 
întreprinzători și creatori de locuri de muncă; consideră că încrederea utilizatorilor de 
internet în sistem și convingerea acestora că integritatea respectivului sistem nu va fi 
compromisă sunt esențiale pentru noile modele de afaceri axate pe internet;

28. subliniază faptul că Uniunea Europeană nu deține suficiente companii inovatoare care 
activează intensiv în domeniul C&D și că deficitul important de competențe în ceea ce 
privește inovarea și competențele digitale implică faptul că IMM-urile nu pot adopta 
modele de afaceri inteligente orientate către inovare și noi tehnologii;

29. subliniază faptul că tendințele actuale de pe piețele muncii din orice stat membru sunt 
influențate de aspectele structurale din țara respectivă și că, prin urmare, inițiativele la 
nivel european ar trebui să ia în considerare specificitățile naționale;

30. solicită Comisiei să respecte principiul „gândiți mai întâi la scară mică” și să ia în 
considerare nevoile IMM-urilor în contextul elaborării legislației muncii;

31. având în vedere rata crescută a șomajului, solicită statelor membre să mărească numărul 
personalului din cadrul serviciilor de ocupare a forței de muncă pentru a face față creșterii 
numărului de solicitanți de locuri de muncă; consideră că serviciile publice de ocupare a 
forței de muncă pot juca un rol mai extins ca furnizori de servicii pe tot parcursul vieții, 
oferind servicii de evaluare a competențelor, stabilire de profil, furnizare de formare, 
orientare profesională individuală și consultanță pentru clienți (lucrători și angajatori); 

32. solicită Comisiei Europene, în temeiul articolului 152 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, să accelereze promovarea rolului partenerilor sociali, în special din 
industrie, la nivelul Uniunii Europene, respectând, în același timp, autonomia acestora;

33. este de părere că Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă ar trebui considerată în 
legătură cu Programul-cadru pentru cercetare al UE și că sinergiile dintre acestea două ar 
putea crea creștere economică și locuri de muncă;

34. în aplicarea articolului 155 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
susține dialogul dintre partenerii sociali și îi încurajează pe aceștia în direcția unor relații 
contractuale, inclusiv acorduri; pentru punerea în aplicare a acordurilor încheiate la nivel 
european, recomandă partenerilor sociali, în special din industrie, să utilizeze procedura 
prevăzută la articolul 155 alineatul (2) din TFUE pentru domeniile prevăzute la 
articolul 153 din TFUE;

35. subliniază importanța parteneriatelor la niveluri regionale și locale între serviciile publice, 
furnizorii de educație și formare și angajatori pentru reducerea șomajului la nivel regional 
și local;
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