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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. își exprimă îngrijorarea pentru nivelul inacceptabil al șomajului în rândul tinerilor și, în 
special, pentru asimetriile considerabile ale șomajului tinerilor de la o regiune la alta și de 
la un stat membru la altul, cu variații de la sub 10% la peste 60%; este îngrijorat, de 
asemenea, de numărul tinerilor care nu sunt integrați într-un program de formare sau 
educație și nici nu activează pe piața muncii (14 milioane de NEETS cu vârsta între 15 și 
30 de ani), precum și de faptul că, dintre tinerii care lucrează, un grup important au un loc 
de muncă precar; consideră că aceste două situații combinate pun în pericol existența 
proiectul european, reprezentând o amenințare la adresa dezvoltării economice și a 
viabilității unei Europe unite în ceea ce privește calitatea vieții și condițiile de muncă, 
precum și a potențialului său de creștere economică și a viitorului coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a regiunilor UE, prevăzută la articolul 174 din TFUE; consideră, de 
asemenea, că aceasta impune o serie de măsuri eficace la nivelul UE și la nivel național, 
regional și local, inclusiv cu privire la orașe și la zonele rurale, având în vedere în special 
dificultățile și provocările cu care se confruntă UE în prezent și faptul că este mai necesar 
ca oricând un tineret puternic și inovator;

2. consideră că, datorită caracteristicilor lor socioeconomice, tinerii constituie unul dintre 
cele mai vulnerabile grupuri din Uniune în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, în 
special în situația actuală de criză economică și financiară, având în vedere importanța 
existenței unui număr mare de tineri de piața muncii, precum și faptul că aceștia se 
confruntă cu probleme extrem de grave legate de ocuparea forței de muncă; consideră că, 
prin susținerea și completarea eforturilor statelor membre de a revitaliza activitatea 
economică și de a stimula ocuparea forței de muncă pe teritoriul lor, politica de coeziune a 
UE reprezintă un instrument fundamental cu care Uniunea poate contribui la depășirea 
situației actuale, ghidând și conturând implementarea reformelor structurale necesare, 
concentrând investițiile asupra acțiunilor prioritare, pentru a maximiza impactul 
investițiilor asupra situației socioeconomice a unei regiuni sau a unui stat membru, a 
stimula economia și a contribui la crearea de noi locuri de muncă pentru tineri; solicită, 
prin urmare, statelor membre să utilizeze pe deplin și în mod coordonat fondurile UE 
disponibile (FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM), dând tinerilor posibilitatea de a avea 
un rol activ în economie și societate, spre beneficiul lor și susținând totodată, printre 
altele, tinerii antreprenori printr-un proiect de incubator de afaceri la nivel european, care 
să le permită să-și creeze companii proprii într-un mediu protejat; recomandă, în plus, 
crearea unor condiții adecvate pentru capitalurile de risc și subliniază că ar trebui să se 
țină cont de particularitățile regionale, având în vedere că acestea pot dicta succesul sau 
eșecul inițiativelor tinerilor, în întreaga UE și în special în regiunile cele mai 
dezavantajate și în cele ultraperiferice, unde sunt necesare investiții pentru a asigura 
coeziunea economică, socială și teritorială;

3. subliniază că, dincolo de criza economică care afectează Europa, există, printre altele, 
chestiuni structurale determinate de politica în domeniul educației și al ocupării forței de 
muncă, care trebuie îmbunătățite; consideră că sunt necesare strategii de predare mai 
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atractive, cu inserție regională mai bună, precum și crearea unor rețele de platforme pentru 
schimbul de experiență și de bune practici între regiuni și între statele membre, ținând cont 
de situațiile diferite și permițând flexibilitate în funcție de nevoile specifice și 
caracteristicile fiecărei regiuni, stabilind zone prioritare pentru dezvoltarea fiecărei regiuni 
și promovând utilizarea unor strategii mai eficiente pentru tranziția la viața activă (cu 
legături puternice între școală și locul de muncă, în special prin sisteme de învățământ 
duble sau stagii de pregătire în domeniile specifice în timpul studiilor) și crearea mai 
multor cariere sigure; subliniază consecințele alarmante ale crizei economice pentru 
situația în care se găsesc tinerii; solicită statelor membre să evite reducerile majore în 
domenii importante precum educația, cercetarea și inovarea, întrucât, împreună cu 
celelalte efecte negative ale crizei economice și financiare, aceste reduceri ar reprezenta 
un obstacol grav pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor și ar face imposibile 
viitoarele strategii de investiții axate pe tineri; ;

4. consideră - având în vedere faptul că piața forței de muncă este caracterizată de dispariția 
și crearea de locuri de muncă în diverse sectoare economice, 15% dintre locurile de muncă 
dispărând în fiecare an și tot atâtea fiind create - că este necesară o abordare globală 
pentru a anticipa schimbările, ca parte a unei politici cu adevărat eficiente de ocupare a 
forței de muncă; consideră că este esențială elaborarea unor politici de calificare care să 
poată promova în mod eficient eforturile legate de formarea pe tot parcursul vieții, prin 
facilitarea unei readaptări profesionale de înaltă calitate și a adaptării competențelor 
dobândite la nevoile afacerilor și companiilor din toate regiunile; subliniază, în acest 
context, importanța eliminării decalajului dintre educație și piața forței de muncă și 
evidențiază nepotrivirea dintre competențele educaționale și locurile de muncă de astăzi, 
precum și importanța unor măsuri de implementare pentru a proteja și sprijini șomerii în 
timp sunt în căutare de noi oportunități; consideră că măsurile luate ar trebui să fie strâns 
legate, pentru a contribui la stimularea și promovarea productivității și a investițiilor 
private și publice în sectoarele cu un potențial ridicat de creștere, și pentru a preveni
penuria de forță de muncă în profesiile care sunt deja în deficit;

5. încurajează statele membre și autoritățile regionale și locale să asigure o mai mare 
eficacitate a politicilor educative și din domeniul ocupării forței de muncă, care trebuie să 
se bazeze pe trei puncte fundamentale:

– o abordare orientată spre viitor, astfel încât să se anticipeze mai bine evoluțiile pieței 
forței de muncă și acestea să fie mai bine conectate cu educația și formarea,

– o mai mare implicare a tuturor actorilor relevanți publici și privați, cum ar fi 
profesorii, părinții, studenții, companiile, școlile și organizațiile de tineret, inclusiv 
ONG-urile;

– o perspectivă regională, care să ofere mecanisme pentru o mai bună identificare a 
problemelor, să asigure eficiența procesului decizional și să ofere o estimare clară a 
necesităților de formare, în strânsă cooperare cu cei vizați;

consideră că ar trebui luate în considerare necesitățile locale și specificul teritorial, pentru 
a permite identificarea locurilor de muncă, în special în sectoarele inovatoare, cum ar fi 
ecologia sau întreprinderile sociale, în cadrul unor strategii teritoriale de dezvoltare 
integrate;
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6. solicită acțiuni combinate din partea fondurilor europene, în special a instrumentelor 
politicii de coeziune, cum ar fi FSE și FEDER, pentru a stimula investițiile favorabile 
creșterii și creării de locuri de muncă și pentru a găsi de urgență o soluție la această 
situație îngrijorătoare; subliniază că IMM-urile reprezintă motorul Europei, baza 
angajărilor și principalii actori ai ieșirii din criză; consideră, prin urmare, că este necesară 
îmbunătățirea accesului la finanțare și a mediului de afaceri în care acestea își desfășoară 
activitatea; încurajează Banca Europeană de Investiții să investească în crearea de locuri 
de muncă pentru tineri, contând pe beneficiile colaterale, cu condiția să acorde 
împrumuturi în primul rând IMM-urilor; solicită acordarea unei atenții deosebită tuturor 
regiunilor cel mai afectate de șomajul în rândul tinerilor și subliniază faptul că fondurile 
structurale și de investiții europene pot ajuta întreprinderile, în special IMM-urile, să 
angajeze tineri și să reducă șomajului în rândul tinerilor, precum și să ia măsurile necesare 
pentru piața forței de muncă, educație și formare, pentru a sprijini tranziția lucrătorilor 
spre piețele locale ale muncii, în măsura în care obțin noi competențe și locuri de muncă 
(inclusiv locuri de muncă ecologice, locuri de muncă de care este nevoie ca urmare a 
tendințelor demografice, a noilor tehnologii și a diversificării locurilor de muncă în mediul 
rural); invită statele membre și autoritățile locale și regionale să stabilească strategii 
teritoriale de dezvoltare, cu componente de formare și de angajare, începând cu măsuri de 
evitare a abandonului timpuriu al școlii, precum și să creeze modalități de angajare a 
tinerilor,

7. salută măsurile Comisiei de combatere a șomajului în rândul tinerilor, care ar trebui, 
alături de Inițiativa UE pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și, în special, 
de Garanția pentru tineri, în conformitate cu Strategia UE 2020, să încerce să propună 
soluții pentru a încuraja crearea de locuri de muncă decente, de înaltă calitate și 
sustenabile și a unor oportunități egale pentru tineri, promovând incluziunea socială, 
reducând nesiguranța locurilor de muncă și riscul de sărăcie, oferind tinerilor un sentiment 
al demnității și o viață independentă, și combătând exodul de creiere; consideră că astfel 
de măsuri ar trebui, de asemenea, să încurajeze și să consolideze programele de mobilitate 
existente, precum și o mai bună recunoaștere a competențelor și a calificărilor în UE, și să 
promoveze intensificarea cooperării transfrontaliere și interregionale, limitând totodată 
obstacolele administrative existente și eliminând impedimentele care se opun uceniciei și 
stagiilor, pentru a combate mai eficient nepotrivirile geografice între cererea și oferta de 
locuri de muncă, ca parte a unei foi de parcurs pentru viitorul unei uniuni economice și 
monetare caracterizate printr-o mai bună coeziune economică, socială și teritorială; 
solicită statelor membre și autorităților regionale și locale să pună în aplicare rapid 
măsurile concepute în cadrul sistemului de garanții pentru tineret, și să promoveze 
schimburile de modele reușite, care au determinat tendințe pozitive în ceea ce privește 
reducerea șomajului în rândul tinerilor, în special în grupul NEETS; constată, cu toate 
acestea, că finanțarea pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor este insuficientă, și 
subliniază faptul că finanțarea propusă, de 6 miliarde EUR, pentru Inițiativa UE de 
ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor pe perioada 2014-2020, nu este suficientă 
pentru a avea un impact semnificativ asupra situației tinerilor.
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