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SUGESTII

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

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

2. subliniază importanţa sugestiilor cuprinzătoare în domeniul învăţării continue şi accentul 
care trebuie pus pe integrarea competenţelor în materie de tehnologii ale informaţiei şi 
comunicaţiilor (TIC) şi a competenţelor digitale (e-competenţe) în politicile principale 
privind educaţia şi învăţarea de-a lungul vieţii, pentru a combate deficitul grav de personal 
calificat, cum ar fi cercetătorii şi specialiştii în domeniul TIC, care pune în pericol 
competitivitatea economică a UE pe viitor;

3. observă că mobilitatea forţei de muncă la nivelul ţărilor UE rămâne scăzută şi solicită 
Comisiei să examineze posibilitatea de a înfiinţa un serviciu paneuropean care să 
direcţioneze forţa de muncă calificată spre posturile vacante la nivelul întregii Europe, 
susţinând astfel o piaţă a muncii care să contribuie la valoarea adăugată europeană. În 
acest context, solicită punerea în aplicare integrală a proiectelor propuse de Comisie în 
cadrul programului Piaţa Unică 2012;

4. subliniază importanţa IMM-urilor şi contribuţia lor la crearea de locuri de muncă şi salută 
măsurile luate pentru a facilita înfiinţarea de noi întreprinderi, cum ar fi reducerea 
birocraţiei. Evidenţiază rolul important pe care l-ar putea avea Banca Europeană de 
Investiţii, în special prin promovarea programelor, cum ar fi JASMINE sau JEREMIE, 
care pot oferi un sprijin durabil pentru nevoile IMM-urilor;

5. admite faptul că propunerea de a reduce costurile nesalariale ale forţei de muncă va ajuta 
la crearea de locuri de muncă, dar subliniază că pierderile de venituri la nivelul 
asigurărilor sociale ar trebui finanţate prin noile metode de finanţare propuse de Comisia 
Europeană, pentru ca impactul asupra competitivităţii industriale să fie cât mai mic.


