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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională invită Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată::

1. atrage atenția asupra nivelului șomajului în rândul tinerilor și, în special, asupra 
diferențelor mari în acest sens între statele membre, de la mai puțin de 15 % la peste 55 %, 
precum și asupra numărului tinerilor care nu beneficiază de educație, formare sau loc de 
muncă (14 milioane de tineri cu vârste între 15 și 30 de ani), fapt care pune în pericol 
însuși 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 coeziunii economice, sociale și teritoriale a regiunilor UE, prevăzută la 
articolul 174 din TFUE;

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar să se stimuleze activitatea economică, condiție 
prealabilă pentru orice soluție în vederea creării de locuri de muncă sustenabile și 
durabile, cauzele acestei situații sunt chestiuni de ordin structural, care își au originea în 
politici educative și de ocupare a forței de muncă care trebuie corectate, fiind necesară o 
nouă generație de strategii pedagogice mai atractive și cu un grad mai ridicat de integrare 
regională, care să stimuleze implementarea unor strategii de tranziție către viața activă mai 
eficiente (cu legături strânse între școală și serviciu), precum și elaborarea de parcursuri 
profesionale mai sigure;

3. consideră că, întrucât se prevede că în fiecare an dispar 15 % din locurile de muncă și sunt 
create tot atâtea altele, este nevoie de o viziune globală și anticipatoare în ceea ce privește 
schimbările, în vederea elaborării unei politici cu adevărat eficiente în domeniul ocupării 
forței de muncă; consideră că sunt esențiale politici privind calificările care să promoveze 
efectiv corespondența, inițială și permanentă, dintre competențe și nevoile întreprinderilor 
și ale economiei în toate regiunile UE;

4. 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 implicare sporită a tuturor părților interesate și o abordare 
regională, care să permită existența unor mecanisme de decizie și pentru o mai bună 
percepție a problemelor mai eficiente și să facă mai ușor de sesizat nevoile în ceea ce 
privește calificarea;

5. solicită acțiuni combinate din partea fondurilor europene, în special a instrumentelor 
politicii de coeziune, cum ar fi FSE și FEDER, ca răspuns prioritar la acest flagel;

6. salută anunțul Comisiei privind un pachet pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, 
care urmează să fie prezentat în iunie și care, după Inițiativa privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor și mai ales Garanția pentru tineret, în conformitate cu Strategia 
UE 2020, să propună soluții care să stimuleze crearea de locuri de muncă sustenabile, să 
reducă insecuritatea, să consolideze programele de mobilitate în cadrul UE și să 
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promoveze o cooperare interregională mai accentuată, ca parte a unei foi de parcurs 
privind viitorul uniunii economice și monetare cu un grad mai ridicat de coeziune 
economică, socială și teritorială.


