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Raport A8-0222/2015 
Martina Dlabajová 
Crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI 
2014/2235(INI) 

Propunere de rezoluție (articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură) de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0222/2015 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la crearea unei piețe a muncii 
competitive în UE pentru secolul 21: promovarea politicilor de dezvoltare a 
competențelor și crearea de locuri de muncă de calitate și bazate pe drepturi, ca 
modalitate de redresare în urma crizei 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 29 aprilie 2015 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social 
european, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate 
programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 17 iulie 2014 referitoare la ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2014 referitoare la respectarea dreptului 
fundamental la liberă circulație în UE, 

– având în vedere una dintre prioritățile Consiliului European din 26-27 iunie 2014: 
contribuția la dezvoltarea competențelor, descoperirea talentelor și schimbărilor în viață 
pentru toți, prin promovarea competențelor optime pentru economia modernă și a 
învățării pe tot parcursul vieții, 

– având în vedere propunerea Comisiei din 17 ianuarie 2014 de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind o rețea europeană de servicii de 
ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0110. 
2 Texte adoptate, P8_TA(2014)0010. 
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continuare a piețelor forței de muncă,  

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea 
învățării non-formale și informale (2012/C 398/01), 

– având în vedere recomandarea sa și recomandările Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0000/2015), 

A. întrucât profesiile în care locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate din cauza lipsei 
lucrătorilor calificați, precum și numărul posturilor neocupate diferă considerabil de la 
un stat membru la altul; 

B. întrucât nivelurile ridicate ale șomajului de lungă durată sunt extrem de îngrijorătoare, 
aproximativ 12,4 milioane de persoane fiind în șomaj de peste un an de zile și 6 
milioane dintre acestea, de peste doi ani; întrucât șomajul de lungă durată periclitează 
atât viitorul persoanelor în cauză, cât și viabilitatea economiei noastre de piață, 
devenind deja o problemă structurală; 

C. întrucât austeritatea și reformele pieței muncii au un impact negativ asupra creării de 
locuri de muncă și asupra calității acestora; întrucât o piață a muncii europeană care 
oferă lucrătorilor și angajatorilor o securitate de bază contribuie la realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 în materie de ocupare a forței de muncă, eradicare a 
sărăciei și combatere a excluziunii sociale; 

 
D. întrucât, în 2012, unul din trei lucrători europeni era fie supracalificat, fie subcalificat 

pentru locul de muncă1; întrucât, în general, tinerii angajați sunt mai susceptibili de a 
ocupa locuri de muncă sub nivelul calificării lor formale, fiind, totodată, și mai 
predispuși în raport cu lucrătorii mai în vârstă să aibă locuri de muncă mai puțin 
corelate cu competențele lor; 

E. întrucât tinerii au fost disproporționat afectați de criză, devenind categoria expusă celui 
mai mare risc de sărăcie; 

Criza economică și urmările acesteia 

1. regretă faptul că, în urma crizei economice, cetățenii sunt grav afectați de adâncirea 
sărăciei și a șomajului, precum și de inegalitățile în creștere; observă că mai multe state 
membre se confruntă cu rate ridicate ale șomajului (9,9 % în UE28), precum și ale 
datoriei publice; este preocupat și de faptul că ratele șomajului în rândul tinerilor (21,4 
% în UE28) sunt în general cu mult mai mari decât cele din restul populației; 

2. subliniază că forța de muncă din Europa întâmpină dificultăți considerabile din cauza 
crizei financiare din 2008, a măsurilor de austeritate și a încetinirii economice care a 

                                                 
1 Comisia Europeană (2013): Comisia Europeană (2013): 
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urmat; remarcă că aceste opțiuni politice eronate au condus la reducerea cheltuielilor 
publice pentru educație și servicii sociale și că s-au luat la scară largă măsuri care au 
scăzut nivelul protecției locurilor de muncă; 

3. subliniază că măsurile de criză axate pe reducerea cheltuielilor publice în țările afectate 
de criză și-au arătat deja efectele negative, în special în privința tinerilor, din cauza 
reducerilor din domeniul educației, creării de locuri de muncă, serviciilor de asistență și 
serviciilor sociale; regretă că politicile care afectează tinerii au fost elaborate fără a-i 
implica pe cei implicați și pe reprezentanții acestora; 

4. consideră că, pentru a edifica o societate mai echitabilă, mai sustenabilă și mai incluzivă 
și pentru a crea locuri de muncă de calitate, bazate pe drepturi, care să le asigure 
lucrătorilor venituri decente și care să îmbunătățească incluziunea socială, sunt necesare 
politici economice și sociale ambițioase, reforme viabile ale pieței muncii, servicii 
publice solide, investiții precis orientate, precum și un acces extins la finanțări 
sustenabile pe termen lung; subliniază, de asemenea, necesitatea unor sisteme de 
protecție socială viabile, robuste și capabile să combată sărăcia; 

Situația pieței muncii din UE 

5. constată că există, pe de o parte, 24 de milioane de persoane fără loc de muncă în 
Europa, printre care 7,5 milioane de tineri care nu sunt nici angajați, nici participanți în 
programe de educație sau formare (NEET) și, pe de altă parte, există două milioane de 
posturi vacante; subliniază că simpla remediere a lipsei de corelare a competențelor nu 
va soluționa problema structurală extinsă a șomajului în Europa; 

6. este preocupat de faptul că ratele șomajului din UE rămân relativ ridicate (în 
martie 2015, UE 28: 9,9%), acestea scăzând semnificativ numai în câteva țări, și atrage 
atenția asupra diferențelor considerabile dintre statele membre, cele mai scăzute niveluri 
ale șomajului înregistrându-se în Germania și Austria (aproximativ 5 %), iar cele mai 
ridicate în Grecia și Spania (26 % și respectiv 23 %1); subliniază că divergențele 
crescânde între piețele muncii din interiorul statelor membre și dintre acestea ar putea 
determina subminarea solidarității în Uniune; 

7. atrage atenția asupra faptului că, în UE, rata medie a ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor este cu cel puțin 10 puncte procentuale mai scăzută decât în cazul bărbaților și 
subliniază că realizarea obiectivului de încadrare în muncă în proporție de 75 %, stabilit 
în Strategia Europa 2020, depinde de creșterea ratei de încadrare în muncă a femeilor, în 
special prin politici care să permită concilierea vieții profesionale cu îndatoririle 
casnice; 

8. observă că șomajul în rândul tinerilor înregistrează, de asemenea, niveluri foarte diferite 
în UE, ratele șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 16 și 25 de ani depășind 50 % 
în unele state membre; subliniază că nivelurile ridicate ale șomajului în rândul tinerilor 
nu doar afectează o întreagă generație, ci pun în pericol echilibrul dintre generații; 

                                                 
1 Comisia Europeană (2015): „Ocuparea forței de muncă și situația socială din UE”, Buletin trimestrial, martie 
2015. 
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9. subliniază că tinerii întâmpină adesea dificultăți în tranziția de la sistemul de învățământ 
la câmpul muncii și, prin urmare, sunt în general mai susceptibili de a se regăsi în 
condiții de muncă de exploatare și în posturi de calitate scăzută sau precare; subliniază, 
de asemenea, că actuala retorică a șanselor de angajare pare a determina tinerii să 
accepte locuri de muncă indiferent de salariu și de condiții, fără a fi conștienți de 
drepturile lor; 

10. subliniază că există încă o diferență de 26 % între rata șomajului în rândul persoanelor 
cu dizabilități raportată la rata medie a șomajului în UE, rata de ocupare pentru 
persoanele cu dizabilități fiind sub 50 %; 

11.  subliniază că forța de muncă calificată, capacitatea de inovare, capacitatea de a participa 
în procesele democratice ca cetățeni activi, creșterea puterii de cumpărare și un mediu 
socioeconomic și politic stabil sunt elemente esențiale pentru crearea unui climat 
investițional favorabil; 

 
12. observă nivelul ridicat al șomajului de lungă durată și avertizează că trebuie combătut 

imediat, dat fiind efectul de reziliență aferent;  

13. constată că piața muncii din Europa se confruntă cu o serie de probleme importante, 
printre care modificarea structurii cererii pentru o gamă largă de competențe 
profesionale, globalizarea, schimbările și evoluțiile tehnologice rapide, precum și 
îmbătrânirea societății, toate acestea impunând în egală măsură adaptarea atât a 
politicilor privind piața muncii, cât și a sistemelor de securitate socială conexe; invită 
UE și statele membre să analizeze impactul responsabilităților de îngrijire asupra forței 
de muncă în ceea ce privește, pe de o parte, condițiile de lucru pentru personalul de 
îngrijire, dezvoltarea competențelor acestora și oportunitățile de care dispun pentru 
învățarea pe tot parcursul vieții și, pe de altă parte, necesitatea de a adapta locul și 
condițiile de muncă pentru lucrătorii cu responsabilități de îngrijire; 

14. subliniază că ratele ridicate ale șomajului în unele state membre și regiuni au efecte 
devastatoare asupra coeziunii sociale și regionale;  

15. constată cu îngrijorare persistența contractelor temporare și a contractelor cu normă 
parțială involuntare, a falselor activități independente și a locurilor de muncă precare în 
UE; subliniază că 50 % din locurile de muncă create în 2014 au fost posturi temporare; 
remarcă că în unele state membre majoritatea tinerilor au posturi temporare; subliniază 
că accesul la piața muncii și la un loc de muncă permanent și de calitate a devenit mai 
dificil pentru tineri, creând un hiatus și mai mare între tineri și persoanele în vârstă; 

16. observă că, potrivit Comisiei, problema sărăciei persoanelor încadrate în muncă există 
în continuare și că, pentru 50 % din persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, 
găsirea acestuia nu va fi suficientă pentru a-i scoate din sărăcie; condamnă utilizare 
extinsă de către statele membre a clauzelor de exceptare (opt-out) pentru stabilirea 
timpului maxim de lucru și pentru creșterea intensității muncii, care afectează mulți 
lucrători;  

17. atrage atenția asupra exploatării lucrătorilor ca unul dintre factorii care conduc la 
deteriorarea calității locurilor de muncă în UE; solicită Comisiei și statelor membre să 
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consolideze drepturile la locul de muncă, dialogul social și instituțiile de negociere 
colectivă, precum și să crească standardele minime pentru condițiile de angajare și 
salarii; 

Promovarea unei piețe a muncii incluzive în UE 

18. consideră că, pentru ca piața muncii din UE să fie incluzivă, sunt necesare reforme 
ambițioase, care să crească incluziunea, securitatea, mobilitatea voluntară și încadrarea 
în locuri de muncă de calitate; încurajează statele membre să creeze o rețea de siguranță 
care să se ocupe de efectele evoluțiilor tehnologice asupra lucrătorilor, asigurându-se că 
aceștia sunt remunerați și instruiți corespunzător atât pe parcursul carierei, cât și în 
perioadele de tranziție;  

19. subliniază importanța dezvoltării personale și profesionale, precum și a oportunităților 
de formare continuă și de educație profesională postuniversitară; reamintește, în acest 
sens, că sunt necesare investiții pentru a le permite oamenilor să participe la experiențe 
de învățare stimulatoare în toate etapele vieții și pentru a încuraja învățarea pe tot 
parcursul vieții, cu scopul de a consolida incluziunea socială, cetățenia activă și 
autonomia; subliniază că astfel de măsuri ar trebui combinate cu reforme ale sistemelor 
de pensii și de asigurări sociale care să susțină persoanele în interiorul și în afara 
câmpului muncii și care să încurajeze formarea continuă, continuând, totodată, să 
sprijine persoanele în situații precare; 

20. reamintește importanța unei mobilități echitabile, bazate pe drepturi și voluntare a 
lucrătorilor pentru o piață a muncii incluzivă, întemeiată pe principiul plății egale pentru 
muncă egală, și reamintește necesitatea reducerii obstacolelor restrictive de natură 
administrativă și lingvistică; încurajează informarea cu privire la portalul de locuri de 
muncă EURES al UE și îmbunătățirea acestuia, precum și consolidarea cooperării între 
serviciile publice de ocupare a forței de muncă; subliniază că este necesară o 
recunoaștere mai extinsă între țări a calificărilor formale, non-formale sau informale 
obținute în țara de origine sau în alt stat; 

21. afirmă că în Europa există un potențial economic încă neexploatat al femeilor și că este 
necesar să se creeze condițiile adecvate pentru ca femeile să poată evolua în carieră și să 
ocupe funcții mai importante în întreprinderi sau să înceapă propria afacere; subliniază 
necesitatea reducerii decalajului dintre nivelul de studii și participarea și poziția 
femeilor pe piața forței de muncă; amintește importanța egalității de gen, inclusiv a 
eliminării diferenței de remunerare dintre femei și bărbați și a creșterii ratei de ocupare 
în rândul femeilor, precum și a consolidării politicilor vizând echilibrul dintre viața 
profesională și cea personală, ca parte a realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020 în 
materie de ocupare a forței de muncă, eradicare a sărăciei și combatere a excluziunii 
sociale; 

22. salută rezultatele pozitive înregistrate de programul-pilot de mobilitate „Primul tău loc 
de muncă EURES” (YfEj), care poate să ajungă cu adevărat la tineri și să dezvolte 
servicii adaptate deopotrivă pentru persoanele care caută un loc de muncă și pentru 
angajatori; subliniază efectele de propagare pozitive dintre programul YfEj și EURES; 
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23. consideră că reziliența pieței muncii poate fi îmbunătățită printr-o strategie coerentă și 
cuprinzătoare vizând crearea unor forme de organizare a muncii mai eficiente și 
reciproc avantajoase, prin exploatarea integrală a potențialului de cunoaștere al 
lucrătorilor și creșterea calității locurilor de muncă; subliniază că ar putea fi dezvoltate 
forme mai participative și autonome de organizare a muncii, menite să consolideze 
implicarea angajaților în inovare, să sprijine participarea lucrătorilor și să îi stimuleze să 
își dezvolte competențele, factori care dezvoltă, prin urmare, și performanțele 
întreprinderilor; 

 
Anticiparea viitoarelor nevoi în materie de competențe 

24. subliniază că, având în vedere schimbările rapide care se preconizează pe piața muncii, 
sunt necesare investiții în educația și formarea tinerilor de azi; subliniază că politicile în 
materie de competențe nu ar trebui să vizeze doar satisfacerea nevoilor pieței muncii, ci 
să înzestreze indivizii cu competențele transversale necesare pentru a se dezvolta ca 
cetățeni activi și responsabili; invită Comisia și statele membre să respecte faptul că 
educația și formarea nu sunt nici simple instrumente ale pieței muncii, și nici nu sunt 
destinate doar educării viitorilor lucrători, ci reprezintă, în primul rând, un drept 
fundamental, cu valoare de sine stătătoare; 

 

25. consideră că, pentru a anticipa viitoarea cerere în materie de competențe, actorii de pe 
piața muncii, inclusiv partenerii sociali pot fi implicați, atunci când este cazul, în 
implementarea programelor de calificare profesională; 

Importanța unei educații și a unei formări continue, incluzive și deschise tuturor  

26. reamintește că dreptul la educație este un drept fundamental și subliniază necesitatea de 
a insista asupra unei abordări individuale a evoluției carierei și a educației și formării 
continue, de-a lungul întregului parcurs profesional; consideră că o orientare și o 
consiliere care să răspundă nevoilor individuale și să se concentreze pe evaluarea și 
extinderea competențelor individuale trebuie să constituie un element central al 
politicilor din domeniul educației și competențelor încă dintr-un stadiu timpuriu al 
educației fiecăruia; 

27. consideră că programele de formare și recalificare trebuie să concepute și transpuse în 
practică într-o strânsă colaborare cu persoanele implicate în primul rând, dar și cu 
partenerii sociali și organizațiile studenților și șomerilor, în vederea unei mai bune 
orientări a noilor competențe ale lucrătorilor către cerințele de pe piața muncii; 

28. subliniază că se impune o monitorizare consolidată pe teren de către Comisie a 
planurilor naționale de implementare a Garanției pentru tineret și a eficacității 
funcționării acestora; invită Comisia să elaboreze recomandări specifice fiecărui stat 
membru, clare și lipsite de ambiguitate, cu privire la implementarea Garanției pentru 
tineret și calitatea locurilor de muncă; 

29. subliniază și împărtășește preocupările formulate de Curtea de Conturi în raportul său 
intitulat „Tineri și șomeri în Europa: obstacole în calea Garanției pentru tineret a UE”, 
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cu privire în special la caracterul adecvat al finanțării acestui instrument, la definiția 
„calității bune a ofertei” și la modul în care Comisia monitorizează și raportează cu 
privire la rezultate; 

30. reamintește că este extrem de important să se acorde îndrumare și consiliere 
personalizate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, studenților și 
lucrătorilor, privind modalitățile de căutare a unui loc de muncă, precum și educația și 
formarea de care ar avea nevoie și să se asigure recunoașterea, validarea și respectarea 
aptitudinilor și competențelor acestora printr-un „pașaport al competențelor” care să 
reflecte competențele și aptitudinile obținute prin educația formală, non-formală și 
informală; 

31. subliniază că dreptul la educație și formare are o importanță deosebită pentru șomerii de 
lungă durată; subliniază că șomerii de lungă durată sunt avantajați cel mai mult de o 
abordare bazate pe drepturi și axată pe nevoile lor specifice, și nu de măsurile standard; 
subliniază că șomerii de lungă durată trebuie să își cunoască drepturile la formare, că 
măsurile care îi vizează trebuie să respecte opțiunile și nevoile individuale, precum și 
opțiunile de acceptare și că necesitățile de formare trebuie să fie accesibile, decente și 
axate pe nevoile lor reale; reamintește că, dacă se îndeplinesc aceste condiții, șomerii de 
lungă durată vor avea capacitatea de a folosi perfecționarea aptitudinilor ca pe o 
oportunitate de îmbunătățire a condițiile de muncă și de viață; 

32. subliniază importanța Garanției pentru tineret ca instrument de susținere a tinerilor în 
tranziția de la școală către piața muncii și de găsire a unui loc de muncă de calitate prin 
intermediul uceniciilor, stagiilor sau al educației continue; invită Comisia să creeze un 
sistem complex de monitorizare pentru implementarea Garanției pentru tineret, punând 
accent pe calitatea ofertelor furnizate; 

33. subliniază importanța inițiativelor care asigură oportunități egale și acces la educație și 
formare profesională, în special pentru grupurile dezavantajate, și care oferă un sprijin 
real în combaterea excluziunii sociale și în facilitarea accesului la locuri de muncă; 

Sprijinirea tranziției de la educație la încadrarea în muncă 

34. consideră că sistemele duale de formare profesională și sistemele similare de învățare la 
locul de muncă s-au dovedit instrumente bune pentru formarea la locul de muncă în 
ceea ce privește tranziția la piața muncii; subliniază necesitatea de a promova aceste 
sisteme în rândul angajatorilor ca o investiție în viitori angajați calificați; subliniază, de 
asemenea, că învățarea la locul de muncă ar trebui să se bazeze pe o abordare 
educațională și nu ar trebui niciodată văzută ca un substitut pentru forță de muncă 
ieftină; 

35. remarcă faptul că actualele sisteme de formare profesională sunt rezultatul anumitor 
forțe istorice și culturale și au fost modelate de normele juridice, tradițiile, principiile 
pedagogice și structurile instituționale dominante;  

36. subliniază că fiecare sistem național de formare profesională este un instrument pentru 
realizarea anumitor obiective care pot fi diferite de la o țară la alta și că, prin urmare, 
aceste sisteme pot fi evaluate doar în funcție de succesul obținut în realizarea 
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obiectivelor respective; subliniază că exportarea unui sistem de formare profesională de 
la o țară la alta nu este posibilă decât în măsura în care condițiile din țările respective 
sunt comparabile sau adaptabile; 

37. subliniază cifrele profund îngrijorătoare ale ratei tinerilor neîncadrați în muncă, educație 
sau formare (NEET), care în majoritatea statelor membre depășește 10 %; subliniază 
legătura directă dintre șomajul ridicat în rândul tinerilor și abandonul școlar; subliniază 
că, fără măsuri urgente și decisive la nivel european și național, o întreagă generație de 
tineri europeni riscă să fie privată de un nivel suficient de educație și formare și, astfel, 
să fie exclusă de pe piața muncii, fapt cu repercusiuni dramatice asupra structurii 
sociale, a coeziunii sociale și teritoriale și asupra sustenabilității întregului model 
economic european; 

38. subliniază importanța unei orientări profesionale adaptate prin intermediul evaluării și al 
consilierii, care să se axeze pe aptitudinile și nevoile individuale și să fie oferită de 
consilieri de muncă înalt calificați și de colegi; 

39. observă că, pentru o tranziție reușită de la educație la angajare, este extrem de important 
ca tinerii să dispună de competențe cheie transversale, care să le permită să ia decizii 
informate și să-și dezvolte spiritul de inițiativă și autocunoașterea; subliniază importanța 
sistemelor de securitate socială care asigură tranziții de calitate, inclusiv tranziția de la 
educație la viața profesională, tranziția între locurile de muncă și între muncă și 
întreruperile de carieră; 

40. subliniază importanța programelor duale de educație și formare care combină teoria cu 
pregătirea practică; reiterează, în acest sens, importanța învățământului și formării 
profesionale (ÎFP) pentru dezvoltarea continuă a aptitudinilor și competențelor 
profesionale; subliniază că serviciile de consiliere pentru studenți trebuie folosite activ 
ca un instrument pentru depășirea stereotipurilor în alegerea parcursului profesional și 
trebuie să se asigure că ÎFP nu este etichetat ca o formă de educație în care studenții 
sunt împinși; subliniază că o diplomă de ÎFP ar trebui să îi dea dreptul studentului să a 
intra într-o formă de educație universitară sau profesională terțiară și nu trebuie 
considerată mai puțin valoroasă decât o diplomă din învățământul universitar; 
subliniază importanța furnizării unor stagii plătite de calitate, a consilierii pentru 
ocuparea unui loc de muncă și a integrării abilităților practice în programele școlare; 

41. subliniază nevoia unei finanțări adecvate și a preluării de către statele membre și de 
către angajatorii individuali, a programelor de stagiu și ucenicie de bună calitate, 
precum și a învățării în școli și prin activități practice; reamintește că aceste programe 
trebuie să respecte standarde minime de calitate, de protecție socială și de remunerare și 
să fie finanțate și supravegheate de autoritățile publice în mod adecvat; invită statele 
membre să adopte măsuri pentru a se asigura că grupurile vulnerabile sunt încurajate să 
solicite integrarea în aceste programe și sunt reprezentate în mod corespunzător în 
cadrul lor; 

42. crede că este nevoie de consolidarea dialogului social cu privire la abilitățile necesare și 
că trebuie implicați cei care învață, dar și organizațiile de tineret pentru a găsi cele mai 
bune modalități de rezolvare a problemei inadecvării aptitudinilor în toate aspectele 
sale;  
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43. consideră că Garanția pentru tineret ar putea fi un prim pas spre o abordare bazată pe 
drepturi în ceea ce privește nevoile tinerilor în materie de încadrare în muncă; 
reamintește obligația angajatorilor de a se implica în oferirea unor programe de formare 
profesională accesibile și a unor stagii de bună calitate pentru tineri; subliniază că nu 
trebuie să se facă compromisuri privind aspectul calitativ al locurilor de muncă decente 
și că eforturile întreprinse trebuie să aibă în centrul lor principalele standarde de muncă 
și alte standarde legate de calitatea muncii, cum ar fi timpul de lucru, salariul minim, 
securitatea socială și siguranța și sănătatea la locul de muncă; 

Migrația lucrătorilor și mobilitatea echitabilă 

44. atrage atenția asupra celor 7 milioane de cetățeni ai UE care trăiesc sau lucrează în alt 
stat membru decât țara lor de cetățenie, asupra celor 1,1 milioane de lucrători 
transfrontalieri și a celor 1,2 milioane de lucrători detașați din UE; subliniază că 
mobilitatea lucrătorilor trebuie să conțină dreptul la transferabilitatea integrală a 
drepturilor sociale în Uniune și reiterează, în acest sens, importanța programului 
ERASMUS +, a Fondului social european și a EURES;  

45. subliniază că este nevoie de o abordare globală a migrației lucrătorilor și a mobilității 
echitabile, bazată pe libera circulație a cetățenilor și a lucrătorilor și pe principiul 
remunerării egale pentru muncă egală; subliniază, în acest sens, că este necesar ca 
statele membre să implementeze în mod corespunzător și să asigure respectarea 
Directivei (2014/67/UE), să elimine lacunele existente în Directiva privind detașarea 
lucrătorilor (96/71/CE) și să ia măsuri pentru a preveni fraudele respective; este 
îngrijorat de riscul posibil al „exodului de inteligență” pentru anumite state membre și 
regiuni; 

46. amintește că este important să se faciliteze mobilitatea lucrătorilor transfrontalieri prin 
furnizarea mai multor informații cu privire la parteneriatele transfrontaliere EURES, 
care au ca scop să încurajeze mobilitatea lucrătorilor transfrontalieri și să elimine 
barierele din calea mobilității, oferindu-le informații și consiliere cu privire la 
posibilitățile de angajare și condițiile de viață și de muncă de ambele părți ale frontierei; 
remarcă, în această privință, că EURES-T reprezintă un instrument important care 
permite un control mai bun al posibilelor surse de noi locuri de muncă transfrontaliere și 
o tranziție către o piață europeană a muncii mai bine integrată;  

47. reamintește că migrația lucrătorilor din țările terțe trebuie să le respecte drepturile de 
rezidență și de muncă și subliniază necesitatea de a elimina barierele administrative 
inutile legate de intrarea lor în Uniunea Europeană; este îngrijorat de efectele negative 
pe care politicile europene în materie de migrație le au asupra țărilor terțe, inclusiv 
asupra coeziunii sociale și a „exodului de inteligență”; invită UE și statele sale membre 
să se ocupe cât mai devreme de impactul exodului de creiere asupra țărilor terțe; 

48. reamintește nevoia de a asigura portabilitatea integrală a drepturilor de securitate socială 
în interiorul UE, precum și de face mai bine cunoscute drepturile de muncă și sociale 
ale lucrătorilor în cauză, pentru a încuraja și a permite mobilitatea lucrătorilor în 
interiorul UE; 
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49. reamintește că, din cauza crizei și a situației economice diferite din statele membre ale 
UE, mobilitatea forțată a tinerilor este o realitate din ce în ce mai pregnantă; îndeamnă 
statele membre să se asigure că dreptul fundamental la liberă circulație nu produce 
efecte contrare; invită, prin urmare, UE și statele sale membre să se asigure că accesul 
tinerilor studenți și lucrători mobili la servicii publice de calitate, dreptul lor la muncă și 
dreptul la securitate socială nu sunt nici restricționate, nici refuzate; 

Schimbul de bune practici și validarea acestora în UE 

50. subliniază că este necesar ca statele membre să facă schimb de bune practici și să le 
valideze, în special cu privire la sistemele și programele de învățământ și formare 
profesională, precum și la rezultatele provenite din învățarea non-formală și informală și 
la strategiile de învățare pe tot parcursul, recunoscând, totodată, că există elemente 
specifice pe fiecare piață a muncii și în fiecare sistem educațional;  

51. subliniază rolul important al învățării non-formale și informale, al voluntariatului și al 
învățării pe tot parcursul vieții în dezvoltarea aptitudinilor și calificărilor; solicită 
statelor membre să îmbunătățească accesul la educația pentru adulți și la educația ca a 
doua șansă; solicită validarea și recunoașterea învățării non-formale și informale de 
către angajatori și instituțiile de învățământ; 

IMM-urile și microîntreprinderile 

52. consideră că ar trebui introduse măsuri speciale de sprijin pentru tinerii antreprenori, 
care să le faciliteze accesul la informații și finanțare, inclusiv la serviciile oferite de 
ghișeul unic pentru informarea și sprijinul specific al tinerilor din structurile existente 
de sprijin antreprenorial; 

53. consideră că educația non-formală, în special în forma practicată în organizațiile de 
tineret, promovează creativitatea, spiritul de inițiativă și autoresponsabilizarea și are 
capacitatea de a crește șansele tinerilor pe piața muncii; 

54. subliniază importanța măsurilor de sprijin pentru start-up-uri, IMM-uri, 
microîntreprinderi și actorii din economia socială și a solidarității, pentru a facilita 
înființarea și funcționarea acestora, precum și pentru a facilita accesul angajaților la 
finanțare și formare;  

Inovarea și digitalizarea: aptitudini și locuri de muncă noi 

55. subliniază importanța inovării și a digitalizării pentru o societate mai echitabilă, mai 
sustenabilă și mai incluzivă și, în acest sens, a necesității de a oferi cunoștințele și 
aptitudinile necesare pentru crearea unor produse și servicii inovatoare, creative și 
digitale; subliniază importanța eliminării „decalajului digital” și a competențelor 
digitale ca parte a învățării pe tot parcursul vieții, precum și a integrării în programele 
școlare a noilor mijloace de informare în masă și a noilor tehnologii; subliniază 
necesitatea de a dezvolta metode inovatoare de învățare și de a extinde disponibilitatea 
învățării online și la distanță, prin resurse educaționale deschise care să faciliteze 
accesul la educație și formare profesională pentru toți; 
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56. subliniază potențialul de creare de locuri de muncă oferit de investițiile în educație, 
inovare, cercetare și dezvoltare și de tranziția către o economie viabilă din punct de 
vede social și de mediu; 

Măsuri pentru o piață a muncii incluzivă 

57. remarcă cu îngrijorare eșecul și întârzierea schemelor de garanții pentru tineret în 
majoritatea statelor membre; invită Comisia să ofere o evaluare de impact detaliată a 
acestei inițiative și a diversele sale forme de implementare și să evalueze posibilitățile 
pentru o finanțare mai mare în actualul CFM; 

58. îndeamnă Comisia să depășească în amploare și ambiție recomandarea Consiliului din 
martie 2014 privind cadrul de calitate pentru stagii și să propună un nou cadru de 
calitate pentru a împiedica discriminarea și exploatarea lucrătorilor tineri; 

59. subliniază necesitatea unor măsuri speciale și a unui sprijin specific pentru angajatori, în 
special pentru IMM-uri și microîntreprinderi, pentru a mări ocuparea forței de muncă a 
grupurilor discriminate pe piața muncii și pentru a oferi oportunități de dezvoltare a 
carierei; amintește rolul important al răspunderii sociale a angajatorilor față de toți 
angajații și față de societate; consideră că și instituțiile responsabile de educație și 
formare ar trebui să dea dovadă de o astfel de răspundere socială;  

Propuneri de măsuri și recomandări 

60. invită Comisia și statele membre să aibă în vedere metode inovatoare de încurajare a 
investițiilor de calitate direcționate în UE, pentru a dezvolta o societate mai echitabilă, 
mai sustenabilă și mai incluzivă și pentru a crea locuri de muncă de calitate bazate pe 
drepturi; 

61. invită statele membre să transfere sarcina fiscală de la muncă la alte surse de impozitare 
care au un impact negativ mai mic asupra ocupării forței de muncă și a productivității, 
garantând în același timp sisteme adecvate de protecție socială; 

62. invită statele membre să se asigure că reformele pieței muncii nu vizează doar 
promovarea creării de locuri de muncă de calitate, ci și reducerea segmentării, 
încadrarea în muncă a grupurilor vulnerabile, promovarea egalității de gen, reducerea 
sărăciei persoanelor care muncesc și garantarea unui nivel adecvat de protecție socială 
pentru toți lucrătorii, inclusiv pentru cei care desfășoară o activitate independentă; 

63. invită statele membre să investească în educația copiilor de la vârste fragede, precum și 
în predarea cât mai devreme a limbilor străine și a tehnologiilor informației și 
comunicațiilor în școlile primare; 

64. invită statele membre să facă în cele din urmă pasul de la observarea celor mai bune 
practici la adoptarea unor măsuri care să crească rata de ocupare și să reducă sărăcia și 
inegalitatea, precum și să adopte reforme care să aibă la bază aceste practici; 

65. invită orașele și regiunile să se axeze pe o educație și o formare de bună calitate, pe 
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combaterea abandonului școlar și a șomajului tinerilor, deoarece tinerii au nevoie 
urgentă de perspective noi și trebuie depuse toate eforturile pentru a-i sprijini; 

66. invită Comisia și statele membre să promoveze și să sprijine întreprinderile sociale și 
cele care funcționează pe bază de solidaritate, deoarece acestea înțeleg mai bine 
responsabilitatea pe care o au față de mediu, consumatori și angajați; 

67. invită Comisia și statele membre să introducă un cadru european pentru salarizarea 
minimă, utilizând un nivel de bază pentru fiecare stat membru, pentru a diminua 
inegalitățile salariale și a asigura un venit decent prin mijloace legislative sau printr-un 
acord, în conformitate cu practica națională; 

68. invită Comisia să dezvolte o platformă europeană pentru recunoașterea și validarea 
aptitudinilor specifice anumitor activități și meserii, care să includă recunoașterea 
aptitudinilor dobândite prin voluntariat; 

69. invită statele membre să transpună în practică recomandările Consiliului din 2012 
privind validarea învățării non-formale și informale, ca modalitate de recunoaștere a 
competențelor dobândite prin educația non-formală, în special în sectorul de voluntariat 
și tineret, și să sprijine implementarea politicilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții; 

70. invită statele membre să asigure o finanțare adecvată pentru instituțiile de educație și 
formare continuă, pentru a permite o mai mare participare la programele de învățare pe 
tot parcursul vieții; 

71. invită Comisia și statele membre să ofere previziuni referitoare la schimbările de pe 
piața forței de muncă, mai ales în ceea ce privește provocările generate de globalizare; 

72. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei. 

Or. en 

 
 


