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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională 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 agenda pentru noi competențe și locuri de muncă din cadrul Strategiei Europa 2020 
și subliniază că sunt necesare calificări tot mai înalte deoarece doar o forță de muncă 
calificată poate juca un rol important în dezvoltarea unei economii competitive, durabile și 
inovatoare; consideră că ar trebui elaborate politici de dezvoltare axate pe modernizarea 
sistemului pentru știință și inovare, promovarea unei mai bune inserții profesionale, a 
creșterii și coeziunii sociale, astfel încât agenda pentru noi competențe și locuri de muncă 
să fie adaptată la perioada de după criză și să prevină reapariția unei astfel de crize pe 
viitor; în acest context, subliniază importanța unor măsuri concrete și coerente pentru 
formarea forței de muncă; 

2. sprijină promovarea unor abordări integrate care să implice principalii actori de la nivel 
național, regional și local; subliniază, în acest context, importanța dimensiunii regionale în 
punerea în aplicare a agendei pentru noi competențe și locuri de muncă; consideră că 
participarea regiunilor europene va contribui la succesul efectiv al agendei și solicită 
consolidarea acestei dimensiuni; 

3. subliniază necesitatea de a îmbunătăți și a diversifica serviciile de ocupare a forței de 
muncă oferite atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și angajatorilor și, 
în special, de a dezvolta servicii publice personalizate de ocupare a forței de muncă pentru 
șomeri, tineri și grupurile vulnerabile;

4. solicită să se acorde o atenție sporită reducerii șomajului în rândul tinerilor; ia act de 
faptul că mulți dintre aceștia au o educație foarte bună și o înaltă calificare, însă nu își pot 
găsi locuri de muncă din cauza unor factori precum lipsa de experiență; solicită să ia 
măsuri reale și eficace în acest sens; subliniază că această situație poate contribui la 
denaturarea pe termen lung a pieței forței de muncă în Uniunea Europeană;

5. având în vedere îmbătrânirea populației în Europa, solicită statelor membre să creeze un 
set de instrumente care să faciliteze accesul persoanelor în vârstă pe piața muncii; solicită 
să se promoveze și să se sprijine intens orientarea și participarea persoanelor în vârstă, în 
lumina parteneriatului pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de 
sănătate, precum și să se acorde stimulente angajatorilor, având în vedere că 
întreprinderile sunt mai puțin interesate de persoanele mai în vârstă; subliniază că este 
important ca aceste persoane că beneficieze în continuare de cursuri de formare și să 
obțină noi calificări care să le permită reinserția profesională; reamintește, în acest 
context, că este important să fie utilizate cunoștințele și experiența persoanelor mai în 
vârstă, de exemplu prin intermediul proiectelor de mentorat; 

6. atrage atenția asupra creșterii șomajului în rândul femeilor, care le afectează chiar și pe 
cele cu calificări și competențe înalte, și îndeamnă Comisia să ia măsuri pentru a garanta 
că femeile și bărbații au șanse egale pe piața forței de muncă; 
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7. subliniază necesitatea de a utiliza mai eficace mijloacele financiare destinate dezvoltării 
de noi competențe și unei participări mai intense a guvernelor naționale în stimularea 
creării de locuri de muncă, îndeosebi în domeniul în dezvoltare al economiei ecologice; 
subliniază că economia socială poate fi utilizată ca modalitate de creare de locuri de 
muncă pentru categoriile sociale dezavantajate, ceea ce implică în special mobilizarea 
unor fonduri și programe precum Fondul social european (FSE), Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), Programul de învățare pe tot parcursul vieții, Progress și INTERREG;

8. reamintește importanța sinergiilor dintre diferitele fonduri europene și subliniază 
importanța unei abordări descentralizate în utilizarea fondurilor pentru a face față 
cerințelor de pe piața muncii; consideră că este necesar, de asemenea, să se ofere 
stimulente pentru investiții în formarea profesională, atât la nivel individual, cât și la nivel 
de întreprindere; în acest sens, subliniază contribuția politicii de coeziune la inițiativa 
emblematică „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” și 
necesitatea de a lua în considerare potențialul acesteia pentru o creștere durabilă;

9. salută inițiativa de a lansa proiectul-pilot „Primul loc de muncă - EURES” destinat 
tinerilor care își caută un loc de muncă în cele 27 de state membre; încurajează implicarea 
în acest proiect a autorităților locale și a structurilor competente în domeniul integrării 
tinerilor, indiferent de originea lor socială sau geografică;

10. convine asupra necesității de a îmbunătăți eficiența instrumentelor politicii de coeziune, 
mai ales a FSE, punându-se accentul pe concentrarea mijloacelor financiare asupra unui 
număr redus de axe prioritare, consolidarea condițiilor necesare reformelor instituționale, 
consolidarea principiului parteneriatului, stabilirea de obiective clare și măsurabile și 
încheierea de contracte de investiții pentru dezvoltare și parteneriat între Comisie și statele 
membre;

11. sprijină politicile destinate să promoveze crearea de noi locuri de muncă ținând cont, în 
primul rând, de necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii, care asigură două treimi din 
locurile de muncă din sectorul privat, și consideră că ar trebui create, de asemenea, 
mecanisme de formare adaptate necesităților sectorului privat, la care să contribuie și 
acesta din urmă; încurajează adoptarea de măsuri inovatoare pentru crearea de noi 
competențe, în special în cadrul IMM-urilor;

12. invită Comisia să revizuiască actualul cadru al sistemelor de sprijin direct acordat 
întreprinderilor din UE și să examineze posibilitatea de a aloca cea mai mare parte a 
măsurilor de sprijin pentru crearea de locuri de muncă în întreprinderi, dezvoltarea 
competențelor lucrătorilor și realizarea unor programe suplimentare de formare 
profesională;

13. acordă o importanță crucială stimulentelor eficace și sistemelor funcționale de partajare a 
costurilor care să conducă la majorarea investițiilor publice și private în formarea 
sistematică a forței de muncă și învățarea pe tot parcursul vieții, punând accent pe 
tehnologia informațiilor și a comunicațiilor și pe cunoștințele în domeniul digital; 
consideră, de asemenea, extrem de importante învățarea limbilor străine și dezvoltarea 
competențelor de planificare, analiză, organizare, soluționare a problemelor și 
comunicare, precum şi abilitatea de adaptare la situații noi; subliniază importanța 
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îmbunătățirii accesului persoanelor la TIC, indiferent de domiciliul și situația socială a 
acestora;

14. apreciază că susținerea inițiativelor private în activitățile de cercetare și dezvoltare va 
genera noi locuri de muncă și va permite crearea și dezvoltarea de noi competențe ca 
răspuns la nevoile pieței;

15. insistă asupra faptului că schimburile de experiențe și de bune practici și înființarea de 
rețele și de mecanisme de coordonare, la nivel național și la nivelul UE, între instituțiile 
din învățământul superior și din domeniul cercetării și centrele antreprenoriale au un rol 
esenţial în îmbunătățirea competențelor și adaptarea acestora în funcție de cerințele pieței 
muncii; subliniază necesitatea de a consolida rețelele de angajatori și de încuraja 
schimburile de bune practici între aceștia, insistă asupra importanței unei echilibru stabil 
cerere/ofertă între angajatori și instituțiile de formare; invită autoritățile locale și regionale 
să promoveze sistemul comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și să 
încurajeze toate sectoarele economice să depună eforturi pentru a obține înregistrarea în 
cadrul EMAS; 

16. salută propunerea Comisiei de a promova centre europene de excelență în cadrul noilor 
specializări academice pentru locurile de muncă ale viitorului; subliniază faptul că, în 
special în zonele urbane, autoritățile regionale și locale sunt cele mai capabile și în măsură 
să creeze condițiile necesare pentru dezvoltarea de grupuri de întreprinderi inovatoare; 
subliniază faptul că gruparea întreprinderilor poate acționa ca un impuls decisiv pentru 
dezvoltarea economică la nivel local și poate crea noi locuri de muncă la nivel regional;

17. atrage atenția asupra faptului că responsabilitatea principală pentru realizarea obiectivelor 
agendei pentru noi competențe și locuri de muncă revine statelor membre și regiunilor lor 
și, prin urmare, Comisia are misiunea esențială de a se asigura că statele membre își 
asumă obiectivele strategiei;

18. invită Comisia să adopte măsuri vizând eliminarea obstacolelor administrative și juridice 
pentru a îmbunătăți astfel mobilitatea forței de muncă, atât prin recunoașterea calificărilor 
profesionale și prin transferul drepturilor la pensie suplimentară; subliniază necesitatea de 
a spori mobilitatea forței de muncă între statele membre ale Uniunii Europene ca 
modalitate potențială de a reduce dezechilibrele regionale și de a îndeplini obiectivele 
politicii de coeziune; salută inițiativa Comisiei de a reforma Rețeaua de servicii europene 
de ocupare a forței de muncă (EURES), în scopul de a îmbunătăți serviciile pentru 
lucrătorii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care profită de mobilitate, în 
special în regiunile de frontieră; 

19. solicită implicarea actorilor naționali, regionali și locali în procesele de evaluare, adaptare 
și definire a schimbărilor intervenite în punerea în aplicare a agendei;
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