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Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 

articolul 121 alineatul (2) și articolul 136, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 mai 2016 privind recomandările 

specifice fiecărei țări din 2016 (COM(2016)0321), 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 28 și 29 iunie 2016 (EUCO 

26/16), 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 februarie 2016 referitoare la semestrul european 

pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 20161, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 aprilie 2016, intitulată „Semestrul 

european 2016: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele 

structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și 

rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011” 

(COM(2016)0095), 

– având în vedere rapoartele Comisiei intitulate „Analiza anuală a creșterii pentru 2016” 

(COM(2015)0690), „Raportul privind mecanismul de alertă pentru 2016” 

(COM(2015)0691) și „Proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă” 

(COM(2015)0700), recomandarea Comisiei de recomandare a Consiliului privind 

politica economică a zonei euro (COM(2015)0692) și propunerea Comisiei din 26 

noiembrie 2015 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 

a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 

(COM(2015)0701), 
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– având în vedere Raportul celor cinci președinți din 22 iunie 2015, intitulat „Finalizarea 

Uniunii economice și monetare a Europei”, 

– având în vedere Rezoluția sa din 24 iunie 2015 referitoare la evaluarea cadrului de 

guvernanță economică: bilanț și provocări1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 1 decembrie 2011 referitoare la semestrul european 

pentru coordonarea politicilor economice2, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 ianuarie 2015 intitulată „Utilizarea 

optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de stabilitate și de 

creștere” (COM(2015)0012), 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, 

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de 

proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 

1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice3, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2014, intitulată „Un Plan de 

investiții pentru Europa” (COM(2014)0903), 

– având în vedere Cartea verde a Comisiei din 18 februarie 2015, intitulată „Crearea unei 

uniuni a piețelor de capital” (COM(2015)0063), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 iunie 2015 intitulată „Un sistem de 

impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii 

cheie” (COM(2015)0302), 

– având în vedere rezoluția sa din 5 februarie 20134 și raportul său din 15 septembrie 

20165 privind îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele 

Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru piața 

internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei 

pentru cultură și educație (A8-0309/2016), 

A. întrucât, potrivit previziunilor Comisiei din primăvara anului 2016, rata de creștere 

preconizată pentru 2016 este de 1,6 % în zona euro și de 1,8 % în UE; 

B. întrucât Europa se confruntă încă cu un deficit major în materie de investiții și întrucât 

este necesar să se mărească cererea internă și să se corecteze dezechilibrele 

macroeconomice, consolidându-se și mai mult investițiile în UE; 
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C. întrucât șomajul în general (și șomajul structural în special) din UE este, în continuare, 

una dintre principalele provocări cu care se confruntă statele membre deoarece rata 

acestuia este, în prezent, foarte ridicată (10,5 milioane de șomeri de lungă durată în 

UE); întrucât, deși cifrele șomajului s-au îmbunătățit puțin în comparație cu anii 

anteriori, rata șomajului în rândul tinerilor și rata șomajului în general în țările de la 

periferia UE sunt, în continuare, mult mai mari decât ratele medii ale UE; 

D. întrucât scăderea prețurilor petrolului și slaba creștere economică de la începutul anului 

2016 par să fie factori suplimentari al scăderii ratei inflației sub zero; 

E. întrucât evoluțiile politice, precum rezultatul referendumului din Regatul Unit și relațiile 

cu Rusia, și incertitudinile legate de evoluțiile economice mondiale au contribuit la 

reducerea investițiilor; 

F. întrucât valurile de refugiați din statele membre au afectat și ele investițiile din cadrul 

acestora; 

G. întrucât rata de reactivitate a statelor membre la recomandările care le sunt adresate în 

cadrul semestrului european este similară cu cea la recomandările unilaterale ale OCDE 

(29 % față de 30 % în 2014); 

H. întrucât Parlamentul European a subliniat, în cadrul rezoluției sale privind analiza 

anuală a creșterii pentru 2016, necesitatea de a se acorda o atenție deosebită zonei euro, 

dar a salutat combinarea îmbunătățită a politicilor; întrucât acesta a subliniat, de 

asemenea, importanța unor investiții mai mari, a unor reforme durabile și a 

responsabilității fiscale pentru a se promova în continuare niveluri mai ridicate ale 

creșterii și redresarea Europei, 

Provocarea cu care se confruntă Europa în contextul încetinirii activității economice 

mondiale 

1. ia act cu îngrijorare de faptul că economia UE va crește într-un ritm mai scăzut decât s-a 

preconizat pe baza previziunilor economice europene din primăvara anului 2016, având 

în vedere că PIB-ul din zona euro se așteaptă se crească cu doar 1,6 % și să ajungă la 

1,8 % în 2017; 

2. subliniază că provocările cu care se confruntă UE sunt legate de deteriorarea mediului 

internațional, de nepunerea în aplicare a unor reforme durabile și de diferențele de 

performanță economică și socială în diverse părți ale Uniunii; subliniază necesitatea de 

a se îmbunătăți creșterea, coeziunea, productivitatea și competitivitatea; consideră că 

absența unor investiții durabile și obstacolele în calea finalizării pieței unice împiedică 

UE să-și realizeze întregul potențial de dezvoltare; 

3. salută faptul că, în cadrul recomandărilor specifice fiecărei țări din 2016 ale Comisiei, 

aceasta a acordat o atenție deosebită celor trei priorități menite să consolideze și mai 

mult creșterea economică: sprijinirea investițiilor pentru inovare, dezvoltare și crearea 

de locuri de muncă, realizarea de reforme structurale echilibrate din punct de vedere 

social și încurajarea gestionării responsabile a finanțelor publice; subliniază însă că sunt 

necesare mai multe eforturi din partea Comisiei pentru sprijinirea sustenabilității 

finanțelor publice în conformitate cu Pactul de stabilitate și de creștere, utilizându-se pe 

deplin clauzele de flexibilitate ale acestuia, în conformitate cu Comunicarea Comisiei 



 

 

din 13 ianuarie 2015 (COM(2015)0012); 

4. recunoaște importanța coerenței dintre instrumentele politicii de coeziune și cadrul mai 

larg de guvernanță economică pentru sprijinirea eforturilor de redresare necesare pentru 

conformarea la normele semestrului european; subliniază însă că legitimitatea politicii 

de coeziune se bazează pe tratate și că această politică este expresia solidarității 

europene, având ca obiective principale consolidarea coeziunii economice, sociale și 

teritoriale din UE prin reducerea diferențelor dintre nivelurile de dezvoltare ale 

diferitelor regiuni, finanțarea investițiilor legate de obiectivele Strategiei Europa 2020 și 

apropierea UE de cetățenii săi; consideră, prin urmare, că măsurile care leagă eficiența 

fondurilor ESI de buna guvernanță economică ar trebui să fie aplicate în mod judicios și 

echilibrat, dar numai în ultimă instanță, și că efectele acestora ar trebui să fie raportate; 

reamintește, de asemenea, că aplicarea unor astfel de măsuri ar trebui să fie întotdeauna 

justificată și transparentă și să țină seama de situația economică și socială a statului 

membru în cauză, pentru a evita limitarea investițiilor regionale și locale, care joacă un 

rol absolut esențial la nivelul economiilor statelor membre, în special al întreprinderilor 

mici și mijlocii (IMM-uri), deoarece aceste investiții optimizează creșterea și crearea de 

locuri de muncă și stimulează competitivitatea și productivitatea, în special în perioade 

de presiuni puternice asupra cheltuielilor publice; în ceea ce privește cazurile celor două 

state membre care au făcut obiectul deciziilor Consiliului din 12 iulie 2016, care au avut 

ca urmare aplicarea unor sancțiuni în temeiul procedurii de deficit excesiv pe baza 

articolului 126 alineatul (8) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), subliniază propunerea Comisiei din 27 iulie 2016 și decizia ulterioară a 

Consiliului din 8 august 2016 de a anula amenzile care ar fi putut fi impuse, având în 

vedere solicitările justificate ale statelor membre, mediul economic complex, eforturile 

de reformă ale ambelor țări și angajamentele asumate de acestea de a respecta normele 

din Pactul de stabilitate și creștere; consideră, în acest context, că propunerea de a 

suspenda o parte din angajamentele pentru 2017 privind fondurile ESI în cadrul 

măsurilor care leagă eficiența acestora de buna guvernanță economică ar trebui să țină 

seama de opinia Parlamentului, exprimată în cadrul dialogului structurat;  

5. salută abordarea Comisiei care constă în limitarea constantă a numărului de 

recomandări, precum și eforturile acesteia de simplificare a semestrului european prin 

includerea doar a domeniilor-cheie prioritare care au relevanță macroeconomică și 

socială la stabilirea obiectivelor în materie de politici pentru următoarele 18 luni; 

reafirmă că acest lucru facilitează punerea în aplicare a recomandărilor pe baza unui set 

cuprinzător și relevant de criterii economice și sociale existente; subliniază că reducerea 

numărului recomandărilor ar trebui să contribuie la o mai bună concentrare tematică; 

subliniază necesitatea de a reduce diferențele economice între state membre și de a 

realiza o convergență ascendentă a acestora; 

6. sprijină pe deplin eforturile depuse pentru o mai mare implicare a statelor membre în 

procesul de formulare și punere în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări, 

acesta fiind un proces de reformă continuu; consideră că, pentru o mai mare implicare la 

nivel național și pentru stimularea punerii în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei 

țări, precum și având în vedere că autoritățile locale și regionale trebuie să pună în 

aplicare mai mult de jumătate din recomandările specifice fiecărei țări, acestea ar trebui 

să fie formulate mai clar, pe baza unor priorități bine definite și structurate la nivel 

european, la elaborarea cărora să participe, atunci când este cazul, parlamentele 

naționale și autoritățile regionale și locale; reafirmă că, dată fiind actuala distribuție a 

puterilor și a competențelor în diferitele statele membre, capacitatea de a îndeplini 



 

 

recomandările specifice fiecărei țări s-ar putea îmbunătăți prin participarea activă a 

autorităților locale și regionale și, în acest sens, sprijină propunerea Comitetului 

Regiunilor privind un cod de conduită pentru implicarea autorităților locale și regionale 

în semestrul european; solicită statelor membre să asigure o examinare democratică 

adecvată a programelor lor naționale de reformă în cadrul parlamentelor lor naționale 

respective; 

7. subliniază că, așa cum a arătat lunga criză economică a Europei, este necesar să se 

faciliteze investițiile în domenii precum educația, inovarea și cercetarea și dezvoltarea, 

consolidând în același timp competitivitatea UE prin implementarea unor reforme 

structurale durabile pentru promovarea creării unor locuri de muncă de calitate și prin 

punerea în aplicare a unor politici fiscale responsabile pentru a crea un mediu mai 

favorabil pentru locurile de muncă, întreprinderi (în special IMM-uri) și investiții; ia act 

de impactul Fondului european pentru investiții strategice după un an de funcționare; 

subliniază importanța de a se consolida utilizarea FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate 

și în regiunile de tranziție, precum și caracterul cu adevărat complementar al 

investițiilor sale, intensificând în același timp eforturile de dezvoltare a platformelor de 

investiții, inclusiv la nivel regional; 

8. subliniază că ratele șomajului, care sunt în continuare prea ridicate, în special în rândul 

tinerilor, demonstrează că, în mai multe state membre, capacitatea de a crea locuri de 

muncă de calitate este încă limitată și indică faptul că este nevoie de măsuri 

suplimentare, luate în consultare cu partenerii sociali și în conformitate cu practicile 

naționale, pentru a se consolida investițiile în competențe, pentru a face ca piața muncii 

să devină mai favorabilă incluziunii și pentru a reduce excluziunea socială și 

inegalitățile din ce în ce mai mari în ceea ce privește veniturile și bogăția, menținând în 

același timp buna gestiune bugetară; constată că măsurile de stimulare pentru facilitarea 

accesului la finanțare, în special pentru IMM-uri, sunt vitale dacă se dorește ca nivelul 

ridicat al șomajului din multe state membre să fie abordat în mod eficient; 

9. subliniază că, în situația economică actuală, în care excedentul de lichiditate se combină 

cu rate ale dobânzii care ating pragul zero, perspectivele de evoluție a cererii sunt 

modeste, iar investițiile și cheltuielile gospodăriilor și ale întreprinderilor sunt limitate, 

este necesară punerea în aplicare a noii combinări a politicilor propusă de Comisie 

pentru a crea creștere economică; subliniază că politica monetară nu poate stimula 

singură creșterea în absența investițiilor și a unor reforme structurale durabile;  

Prioritățile și obiectivele recomandărilor din 2016 

10. subliniază recomandarea Comisiei privind ieșirea a trei state membre din procedura 

aplicabilă deficitelor excesive; este de acord cu Comisia în privința faptului că 

excedentele importante și constante de cont curent indică necesitatea de a stimula 

cererea și investițiile, în special investițiile pe termen lung, pentru a face față 

provocărilor viitoare în ceea ce privește transportul și comunicațiile, economia digitală, 

educația, inovarea și cercetarea, schimbările climatice, energia, protecția mediului și 

îmbătrânirea populației; solicită Comisiei să continue să încurajeze politicile bugetare 

durabile și responsabile care stau la baza creșterii și a redresării economice în toate 

statele membre, insistând mai mult asupra investițiilor și cheltuielilor publice eficiente 

și sprijinind reformele structurale durabile și echilibrate din punct de vedere social; 

11. constată că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a spori oportunitățile de finanțare, 



 

 

în special pentru IMM-uri, și pentru a reduce creditele neperformante din zona euro în 

conformitate cu legislația UE, pentru ca bilanțurile băncilor să fie mai solide și, prin 

urmare, pentru a spori capacitatea băncilor de a acorda împrumuturi economiei reale; 

subliniază importanța de a se finaliza treptat și de a se pune în aplicare uniunea bancară, 

precum și de a se dezvolta uniunea piețelor de capital pentru a se crea un mediu stabil 

pentru investiții și creștere și a se evita fragmentarea pieței financiare a zonei euro; 

12. subliniază că, până în prezent, investițiile au stagnat, nu au determinat o creștere 

durabilă și favorabilă incluziunii în UE și nu au contribuit la îmbunătățirea mediului de 

afaceri; consideră că politica monetară trebuie însoțită de politici fiscale adecvate, 

menite să consolideze creșterea în UE, în conformitate cu normele Pactului de stabilitate 

și de creștere, inclusiv clauzele de flexibilitate ale acestuia; constată că investițiile la 

nivelurile subnaționale de guvernare au scăzut puternic în ultimii ani, dar reprezintă încă 

aproximativ 60 % din investițiile publice din UE; subliniază că este necesar ca 

instrumentele politicii de investiții, de exemplu FEIS și fondurile ESI, să se combine și 

să se completeze într-o măsură adecvată pentru a spori valoarea adăugată a cheltuielilor 

Uniunii prin atragerea unor resurse suplimentare din partea investitorilor privați; 

subliniază, așadar, că Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) ar trebui 

să includă autoritățile regionale și locale la elaborarea proiectului de reformă structurală 

în cauză;  

Răspunsuri și concluzii politice 

13. subliniază că este necesar să se îmbunătățească capacitatea generală a UE de a înregistra 

creștere economică, de a crea și menține locuri de muncă de calitate și, astfel, de a 

reduce nivelurile ridicate de șomaj prin stabilirea unui cadru normativ favorabil 

creșterii; consideră că migrația ar putea juca un rol important pentru compensarea 

efectelor negative ale îmbătrânirii populației, în funcție de capacitatea statelor membre 

de a utiliza mai eficient competențele migranților și de a adapta sistemele de gestionare 

a migrației forței de muncă la nevoile angajatorilor; 

14. subliniază importanța unor sisteme de educație favorabile incluziunii, care promovează 

inovarea și creativitatea și permit dobândirea unor competențe relevante pentru piața 

muncii, în special în cadrul formării profesionale; indică faptul că ar trebui să se 

mențină un echilibru adecvat, evitându-se în același timp o uniformizare descendentă a 

salariilor și a standardelor de muncă, între costurile economice, sociale și umane, în 

conformitate cu valorile de solidaritate și de subsidiaritate ale UE, acordându-se în 

același timp o atenție deosebită investițiilor în capitalul uman, cercetare și dezvoltare și 

îmbunătățirii sistemelor de educație și de formare profesională, inclusiv învățării pe tot 

parcursul vieții; consideră că este nevoie de politici bine concepute pentru a promova 

inovarea, cercetarea și dezvoltarea, astfel încât să se stimuleze productivitatea, să se 

creeze o creștere durabilă constantă și să se poată contribui la abordarea provocărilor 

structurale actuale, reducând în acest fel diferențele în materie de inovare în raport cu 

alte economii;  

15. invită Comisia să acorde prioritate măsurilor care reduc obstacolele din calea unor 

fluxuri de investiții mai importante, obstacole care, la nivelul UE, sunt datorate lipsei de 

claritate în ceea ce privește strategiile care trebuie urmate, în special în următoarele 

domenii: energie, transport, comunicații și economia digitală; ia act de efectele asupra 

împrumuturilor bancare ale adoptării uniunii bancare, iar la nivel național, ale 

sistemelor juridice complicate, ale corupție, ale lipsei de transparență în sectorul 



 

 

financiar, ale birocrației depășite, ale digitalizării inadecvate a serviciilor publice, ale 

alocării inadecvate a resurselor, ale existenței unor obstacole pe piața internă în sectorul 

bancar și în sectorul asigurărilor, precum și ale decalajului dintre sistemele de educație, 

pe de o parte, și cerințele pieței munci și obiectivul de finalizare a pieței unice, pe de 

altă parte;  

16. regretă, în ceea ce privește Strategia Europa 2020, care este primul program al UE în 

care a fost inclusă combaterea sărăciei, faptul că obiectivul de reducere a nivelului 

sărăciei în Uniune nu va fi atins; consideră că obiectivul de combatere a sărăciei ar 

trebui prevăzut încă din faza de elaborare a politicilor UE; 

17. subliniază că este important să se evite o sarcină fiscală excesivă asupra muncii, având 

în vedere că un nivel excesiv de impozitare reduce dorința de reîncadrare în muncă a 

persoanelor inactive, a șomerilor, a persoanelor care pot aduce un al doilea venit în 

gospodărie și a celor cu un salariu scăzut;  

18. ia act de discuțiile în curs dintre Comisie și statele membre privind metoda de calculare 

a deviației PIB;  

19. indică faptul că ar trebui făcute eforturi pentru a înlătura obstacolele care există încă în 

calea investițiilor în statele membre și că ar trebui să se prevadă o combinare mai 

adecvată a politicilor, favorizându-le pe acelea care încurajează dezvoltarea durabilă, și 

să se acorde o atenție deosebită și reală cheltuielilor din domeniul cercetării și al 

dezvoltării; consideră că sprijinul public și privat acordat instituțiilor de cercetare și de 

învățământ superior sunt factori esențiali pentru sporirea competitivității economiei 

europene, iar deficiențele sau absența acestei infrastructuri creează dezavantaje 

importante pentru anumite state membre; subliniază că nu există o rețetă ideală 

universală pentru o politică de inovare a UE, însă că, pentru a depăși discrepanțele în 

materie de capacitate de inovare din UE, trebuie recomandate statelor membre politici 

de inovare diferențiate în mod adecvat și concepute pe baza unor modelele care s-au 

dovedit deja a fi de succes;  

20. salută acordul din urma Conferinței de la Paris privind schimbările climatice (COP21) 

din decembrie 2015 și solicită statelor membre și Comisiei să îl pună în aplicare. 

Contribuțiile sectoriale la semestrul european 2016 

Politicile sociale și de ocupare a forței de muncă 

21. consideră că obiectivul Consiliului și al Comisiei ar trebui să fie acela de a face ca 

procesele de consolidare fiscală să fie însoțite de măsuri care contribuie la reducerea 

inegalităților și subliniază că procesul semestrului european ar trebui să ajute la găsirea 

de soluții pentru provocările sociale existente și emergente, asigurând astfel o economie 

mai eficientă; subliniază că investițiile sociale în capitalul uman trebuie să reprezinte 

acțiuni complementare esențiale, deoarece capitalul uman este unul dintre factorii de 

creștere și un motor al competitivității și al dezvoltării; solicită ca reformele structurale 

majore sugerate de recomandările specifice fiecărei țări să fie însoțite de o evaluare a 

impactului social, care să vizeze efectele lor pe termen scurt, mediu și lung cu scopul de 

a înțelege mai bine consecințele sociale, economice și legate de ocuparea forței de 

muncă și, în special, impactul asupra creării de locuri de muncă și asupra creșterii 

economice; 



 

 

22. subliniază că șomajul, în special șomajul în rândul tinerilor, este în continuare o 

problemă majoră pentru societățile europene și că, potrivit Comisiei, rata șomajului a 

continuat să scadă treptat, dar rămâne peste nivelurile din 2008, înregistrându-se 21,2 

milioane de șomeri în aprilie 2016 și existând diferențe foarte mari între statele membre; 

subliniază că este necesară o evaluare calitativă și cantitativă a locurilor de muncă 

create, pentru a evita o creștere a ratei de ocupare doar ca urmare a creării de locuri de 

muncă precare sau a diminuării forței de muncă; ia act de faptul că, deși au rezultate în 

ceea ce privește competențele și cunoștințele, sistemele de învățământ și formare din 

unele state membre nu sunt performante pe plan internațional și duc la deficite de 

competențe din ce în ce mai mari, ceea ce contribuie la dificultățile pe care încă le 

întâmpină 39 % din întreprinderi în găsirea unor angajați cu competențele necesare; 

insistă ca, în cadrul recomandărilor specifice fiecărei țări, să se acorde o mai mare 

prioritate depășirii dezechilibrelor structurale de pe piața forței de muncă, inclusiv a 

șomajului de lungă durată și a necorelării competențelor, și subliniază necesitatea de se 

a continua investițiile în sistemele de învățământ și de formare și dezvoltarea acestora, 

oferind societății instrumentele și capacitățile necesare pentru a se readapta la evoluția 

cererii de pe piața muncii; 

23. subliniază că, între 2008 și 2014, numărul persoanelor din UE expuse riscului de sărăcie 

și de excluziune socială a crescut cu 4,2 milioane, ajungând la un total de peste 22 

milioane (22,3 %); ia act de faptul că Comisia a declarat că „majoritatea statelor 

membre se confruntă încă cu moștenirea socială acută a crizei”; solicită un efort mai 

mare din partea Comisiei și a statelor membre în vederea reducerii sărăciei, a 

excluziunii sociale și a inegalităților din ce în ce mai mari, pentru a elimina disparitățile 

economice și sociale dintre statele membre și din cadrul societăților; este de părere că 

lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale și reducerea inegalităților ar trebui să 

reprezinte una dintre prioritățile incluse în recomandările specifice fiecărei țări, fiind 

esențiale pentru obținerea unei creșteri economice de durată și a unui ritm de punere în 

aplicare sustenabil din punct de vedere social; 

24. reamintește că, așa cum a menționat Parlamentul, reformele responsabile din punct de 

vedere social trebuie să se bazeze pe solidaritate, integrare, justiție socială și o 

repartizare echitabilă a bogăției, un model care asigură egalitate și protecție socială, 

protejează grupurile vulnerabile și îmbunătățește standardele de viață ale tuturor 

cetățenilor; 

25. consideră că creșterea economică ar trebui să garanteze un impact social pozitiv; salută 

includerea a trei noi indicatori principali referitori la ocuparea forței de muncă în tabloul 

de bord macroeconomic; își reiterează solicitarea ca aceștia să fie plasați pe picior de 

egalitate cu indicatorii economici existenți, garantând astfel că dezechilibrele interne 

sunt mai bine evaluate și mărind eficiența reformelor structurale; solicită, în acest sens, 

pentru a se evita o aplicare selectivă, să fie posibil ca acești indicatori să declanșeze 

analize aprofundate și solicită, de asemenea, o mai bună înțelegere a legăturii cauză-

efect între politici și acțiuni; propune introducerea unei proceduri privind dezechilibrele 

sociale în procesul de elaborare a recomandărilor specifice fiecărei țări, astfel încât să 

prevină uniformizarea descendentă a standardelor sociale, pe baza utilizării efective a 

indicatorilor sociali și a celor referitori la ocuparea forței de muncă în cadrul 

supravegherii macroeconomice; consideră că, în cazul plasării indicatorilor privind 

ocuparea forței de muncă și a indicatorilor economici pe picior de egalitate, acest lucru 

ar trebui să fie însoțit de creșterea rolului Consiliului EPSCO în cadrul semestrului 

european; 



 

 

26. consideră că introducerea celor trei indicatori privind ocuparea forței de muncă arată că 

Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă, inclusiv orientările privind 

ocuparea forței de muncă, joacă un rol important în procesul de guvernanță economică 

al UE, dar că este necesar să se depună eforturi suplimentare, în special prin 

introducerea unor indicatori sociali; 

27. recunoaște activitatea demarată de Comisie pentru a institui un pilon european al 

drepturilor sociale, dar reamintește că este necesar să se prezinte rezultatele procesului 

de consultare și să se ia noi măsuri eficiente menite să asigure o UE mai aprofundată și 

mai echitabilă și să joace un rol important în combaterea inegalității; subliniază, în 

această privință, raportul celor cinci președinți, care solicită o mai mare convergență 

economică și socială, dar recunoaște că nu există soluții universale; consideră, în acest 

sens, că fiecare politică comună ar trebui să fie adaptată pentru fiecare stat membru; 

consideră că acțiunea la nivel european ar trebui, de asemenea, să abordeze inegalitățile 

și diferențele de venit din interiorul statelor membre, precum și că aceasta trebuie să 

facă mai mult decât să se ocupe doar de situația celor care au cea mai mare nevoie de 

ajutor; 

28. recunoaște că semestrul european pune în prezent un accent mai puternic pe ocuparea 

forței de muncă și pe performanțele sociale; respectându-le competențele, invită statele 

membre să ia măsuri urgente pentru a asigura locuri de muncă decente cu un venit 

decent, accesul la un venit minim adecvat și la protecție socială (care a redus deja rata 

sărăciei de la 26,1 % la 17,2 %) și servicii publice de calitate, și pledează pentru 

dezvoltarea și instituirea unui veritabil sistem de securitate socială sustenabil; invită 

Comisia să-și ofere sprijinul statelor membre și să facă schimb de bune practici cu 

acestea, în vederea îmbunătățirii capacității administrative de la nivel național, regional 

și local, întrucât acest lucru reprezintă o provocare-cheie pentru relansarea investițiilor 

pe termen lung și pentru asigurarea creării de locuri de muncă și a unei creșteri 

sustenabile; 

29. subliniază că instituirea și gestionarea sistemelor de securitate socială reprezintă o 

competență a statelor membre, aceste procese fiind coordonate, însă nu armonizate, la 

nivelul Uniunii; 

30. recunoaște că stabilirea nivelului salariilor ține de competența statelor membre, care 

trebuie respectată în conformitate cu principiul subsidiarității; 

31. constată că șomajul în rândul tinerilor a scăzut, dar subliniază că acesta se situează încă 

la niveluri extrem de ridicate, peste 4 milioane de persoane sub 25 de ani aflându-se în 

șomaj în UE, dintre care 2 885 000 în zona euro; regretă că, la peste trei de ani de la 

lansarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, rezultatele 

punerii în aplicare a Garanției pentru tineret sunt atât de inegale și uneori ineficiente; 

invită Comisia să prezinte în octombrie 2016 o analiză amănunțită a punerii sale în 

aplicare, care să poată servi ca bază pentru continuarea programului; 

32. reamintește că, în multe state membre, indemnizațiile de șomaj scad de la un an la altul, 

ca urmare, printre altele, a șomajului de lungă durată, sporind astfel numărul 

persoanelor aflate sub pragul sărăciei și al excluziunii sociale; solicită garantarea unor 

indemnizații de șomaj adecvate, care să le permită cetățenilor să ducă o viață demnă, 

precum și a unor acțiuni care să asigure buna integrare a acestor persoane pe piața forței 

de muncă; 



 

 

33. subliniază că dezechilibrele sistemelor de pensii sunt de fapt o consecință a șomajului, a 

scăderii salariilor și a creșterii precarității locurilor de muncă; solicită, prin urmare, 

reforme care să garanteze o finanțare adecvată pentru un prim pilon al pensiilor 

puternic, care să asigure pensii decente, cel puțin la un nivel deasupra pragului de 

sărăcie; 

34. reamintește încă o dată că libera circulație a persoanelor este esențială pentru 

consolidarea convergenței și a integrării între țările europene; 

35. ia act de creșterea numărului de recomandări (vizând cinci state membre) privind 

regimurile de venituri minime; totuși, ținând seama de faptul că inegalitățile 

semnificative în materie de venituri nu afectează doar coeziunea socială, ci și creșterea 

economică sustenabilă (așa cum au declarat recent atât FMI, cât și OCDE), invită 

Comisia să îndeplinească promisiunea Președintelui Juncker din discursul său inaugural 

de a se asigura un venit adecvat pentru toți europenii printr-un cadru european privind 

un venit minim menit să acopere cheltuielile de trai de bază, respectând practicile 

naționale și principiul subsidiarității; 

36. își exprimă îngrijorarea în legătură cu creșterea inegalităților la nivelul veniturilor, 

cauzată parțial de reformele ineficiente ale pieței muncii; invită Comisia și statele 

membre să pună în aplicare măsuri de îmbunătățire a calității locurilor de muncă în 

vederea reducerii segmentării pieței muncii, însoțite de măsuri de creștere a salariilor 

minime până la un nivel decent și de măsuri pentru consolidarea negocierilor colective 

și a poziției lucrătorilor în cadrul mecanismelor de stabilire a salariilor cu scopul de a 

reduce decalajele între salarii; atrage atenția asupra faptului că, în ultimele decenii, 

conducerea întreprinderilor a continuat să beneficieze de o parte din ce în ce mai mare 

din veniturile economice, în timp ce salariile lucrătorilor au stagnat sau au fost reduse; 

consideră că acest decalaj excesiv între salarii crește inegalitățile și dăunează 

productivității și competitivității întreprinderilor; 

37. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că șomajul de lungă durată rămâne la un 

nivel ridicat, afectând 10,5 milioane de persoane în UE, și reamintește că integrarea 

acestora pe piața muncii este esențială pentru a garanta sustenabilitatea sistemelor de 

protecție socială și încrederea acestor persoane în forțele proprii; regretă, prin urmare, 

lipsa de acțiune din partea statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a 

Recomandării Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de 

muncă; invită din nou Comisia să sprijine eforturile de a crea oportunități de învățare pe 

tot parcursul vieții favorabile incluziunii pentru lucrătorii și persoanele în căutarea unui 

loc de muncă de toate vârstele și să ia măsuri cât mai repede cu putință pentru a 

ameliora accesul la fondurile UE, precum și să mobilizeze, atunci când este cazul, 

resurse suplimentare; 

38. consideră că protecția socială, inclusiv pensiile și serviciile precum asistența medicală, 

îngrijirea copiilor și îngrijirea pe termen lung, rămâne esențială pentru o creștere 

echilibrată și favorabilă incluziunii, pentru o durată mai mare a vieții profesionale și 

pentru crearea de locuri de muncă și reducerea inegalităților; invită, prin urmare, 

Comisia și statele membre să promoveze politici care să garanteze suficiența, adecvarea, 

eficiența și calitatea sistemelor de protecție socială pe tot parcursul ciclului de viață al 

unei persoane, garantând o viață decentă, combătând inegalitățile și încurajând 

incluziunea cu scopul de a eradica sărăcia, în special pentru persoanele excluse de pe 

piața forței de muncă și pentru cele mai vulnerabile grupuri; 



 

 

39. evidențiază obstacolele și barierele, atât materiale, cât și digitale, cu care se confruntă 

încă persoanele cu dizabilități; speră că Actul privind persoanele cu dizabilități lansat de 

Comisie va fi implementat prompt și se va concentra efectiv asupra unor măsuri 

specifice de promovare a incluziunii și a accesului; 

Piața internă 

40. salută faptul că numeroase recomandări specifice fiecărei țări sprijină o piață unică 

funcțională și integrată, inclusiv crearea unor oportunități de finanțare și de investiții 

care favorizează dezvoltarea întreprinderilor și, în special, a IMM-urilor, contribuind la 

crearea de locuri de muncă, la buna funcționare a guvernării electronice, la achizițiile 

publice și la recunoașterea reciprocă, inclusiv la recunoașterea reciprocă a calificărilor; 

subliniază că un element-cheie pentru a asigura un impact real al acestor politici este 

punerea în aplicare efectivă; consideră, în acest sens, că este esențial ca, la elaborarea 

acestor recomandări, Comisia să acorde un maximum de atenție introducerii unor 

reforme pe termen lung cu impact major mai ales asupra investițiilor sociale, a locurilor 

muncă și a formării; 

41. afirmă că piața unică este coloana vertebrală a economiei UE și subliniază, în acest 

context, că o piață unică favorabilă incluziunii, cu o guvernanță îmbunătățită, care 

favorizează o reglementare de calitate și încurajează concurența, constituie un 

instrument esențial pentru a îmbunătăți creșterea economică, coeziunea, ocuparea forței 

de muncă și competitivitatea și pentru a menține încrederea sectorului economic și a 

consumatorilor; invită, așadar, Comisia să monitorizeze progresele înregistrate de 

statele membre și reafirmă importanța includerii oficiale a pilonului referitor la piața 

unică în cadrul semestrului european, pentru a permite monitorizarea continuă a 

indicatorilor pieței unice, astfel încât să poată fi urmărite și evaluate în mod sistematic 

progresele statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor 

specifice fiecărei țări; 

42. salută faptul că Comisia a adoptat hotărârea de a soluționa problema deficitului de 

coordonare fiscală la nivelul UE și, în special, de a aborda dificultățile cu care se 

confruntă IMM-urile ca urmare a complexității diferitelor reglementări naționale în 

materie de TVA; invită Comisia să evalueze fezabilitatea unei mai bune coordonări și, 

mai ales, să examineze posibilitatea introducerii unei abordări simplificate în materie de 

TVA pe piața unică digitală; 

43. consideră regretabil faptul că încă există sau au fost introduse diferite bariere care 

împiedică buna funcționare a pieței unice integrate; atrage atenția, mai ales, asupra 

transpunerii și punerii în aplicare incomplete a Directivei privind serviciile de către mai 

multe state membre și invită Comisia să ia măsuri mai eficiente pentru a garanta 

punerea în aplicare a angajamentelor statelor membre în temeiul legislației UE; 

reamintește promisiunea Comisiei de a recurge, dacă va fi cazul, la proceduri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a asigura punerea în aplicare pe deplin a 

legislației pieței unice referitoare la bunuri și servicii și la sfera digitală; 

44. subliniază că sistemul de recunoaștere a calificărilor profesionale se axează pe 

principiul încrederii reciproce dintre sistemele juridice și pe verificarea reciprocă a 

calității calificărilor; remarcă faptul că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a pune 

în aplicare mai eficient principiul recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale; 

subliniază că o aplicare corespunzătoare a legislației și o mai bună legiferare sunt 



 

 

indispensabile, având în vedere fragmentarea pieței unice, care creează bariere în 

activitățile economice și limitează alegerea consumatorilor, și ar trebui să vizeze toate 

sectoarele economiei și legislația în vigoare și viitoare; salută, în acest context, 

exercițiul de cartografiere a calificărilor și profesiilor reglementate, care va permite 

crearea unei baze de date interactive publice, facilitând astfel implementarea planurilor 

naționale de acțiune ale statelor membre; 

45. regretă că recomandările specifice fiecărei țări pun în evidență în continuare deficiențe 

legate de procedurile de achiziții publice, cum ar fi o concurență insuficientă și un 

deficit de transparență, în condițiile în care 21 de state membre nu au reușit să transpună 

integral pachetul legislativ, acest lucru ducând la distorsionarea pieței; solicită Comisiei 

să acționeze rapid pentru a garanta că statele membre își îndeplinesc obligațiile legale 

prin demararea procedurilor relevante de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; invită 

Comisia să monitorizeze sistematic și în mod eficient și transparent procedurile 

administrative, pentru a garanta că acestea nu impun o sarcină disproporționată 

întreprinderilor și nu împiedică participarea IMM-urilor la procedurile de achiziții 

publice; 

46. sprijină statele membre în eforturile lor de modernizare a serviciilor administrației 

publice, în special prin intermediul guvernării electronice, și solicită să se 

îmbunătățească cooperarea transfrontalieră, să se simplifice procedurile administrative 

și să se asigure interoperabilitatea administrațiilor publice în beneficiul tuturor 

întreprinderilor și cetățenilor; solicită în același timp Comisiei ca, în cazurile în care 

digitalizarea serviciilor publice este finanțată de la bugetul UE, să se angajeze într-o 

monitorizare mai eficientă a utilizării adecvate a fondurilor; 

o 

o     o 

47. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție președinților 

Consiliului, Comisiei, Eurogrupului și BCE, precum și parlamentelor naționale. 

 


