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Parlamentul European, 

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

articolul 121 alineatul (2) și articolul 136, și protocoalele nr. 1 și 2 la acesta, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 mai 2017 privind recomandările 

specifice fiecărei țări din 2017 (COM(2017)0500),  

– având în vedere Rezoluția sa din 15 februarie 2017 referitoare la semestrul european 

pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 20171, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 februarie 2017, intitulată „Semestrul 

european 2017: evaluarea progreselor înregistrate cu privire la reformele structurale, 

prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor 

aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011” (COM(2017)0090), 

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Analiza anuală a creșterii pentru 

2017” (COM(2016)0725), raportul intitulat „Raportul privind mecanismul de alertă 

pentru 2017” (COM(2016)0728) și „Proiectul de raport comun al Comisiei și al 

Consiliului privind ocuparea forței de muncă 2017 (COM(2016)0729)”, precum și 

recomandarea Comisiei de recomandare a Consiliului privind politica economică a 

zonei euro (COM(2015)0692), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 noiembrie 2016, intitulată „Către o 

orientare bugetară pozitivă pentru zona euro” (COM(2016)0727), 

- având în vedere raportul Consiliului bugetar european din 20 iunie 2017 intitulat 

„Evaluarea orientării fiscale prospective pentru zona euro“, 

- având în vedere Studiul ocazional nr. 182 din ianuarie 2017 privind „Orientarea fiscală 

a zonei euro“, elaborat de Banca Centrală Europeană, 
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– având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 martie 2017 privind politica 

economică a zonei euro1, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 23 mai 2017 privind bilanțurile aprofundate 

și punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru 2016, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 16 iunie 2017 privind închiderea 

procedurilor aplicabile deficitelor excesive pentru două state membre și politicile 

economică și bugetară, 

– având în vedere previziunile economice europene ale Comisiei Europene din primăvara 

anului 2017, publicate în mai 2017, 

– având în vedere setul de date al Eurostat privind PIB-ul real pe cap de locuitor, rata de 

creștere și totalurile din 31 mai 2017, 

– având în vedere statisticile OCDE privind veniturile fiscale totale, din 30 noiembrie 

2016, 

– având în vedere Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii 

economice și monetare, 

– având în vedere acordul COP 21 adoptat în cadrul Conferinței de la Paris privind 

schimbările climatice la 12 decembrie 2015,  

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al 

Consiliului privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și 

coordonarea politicilor economice2, 

– având în vedere Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind 

cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre3, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind măsurile de executare pentru corectarea 

dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro4, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1177/2011 al Consiliului din 8 noiembrie 2011 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea 

aplicării procedurii deficitului excesiv5, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor 

macroeconomice6, 

                                                 
1  JO C 92, 24.3.2017, p. 1. 
2  JO L 306, 23.11.2011, p. 12. 
3  JO L 306, 23.11.2011, p. 41. 
4  JO L 306, 23.11.2011, p. 8. 
5  JO L 306, 23.11.2011, p. 33. 
6  JO L 306, 23.11.2011, p. 25. 



 

 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare 

în zona euro1, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21 mai 2013 privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și 

evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor 

excesive ale statelor membre din zona euro2, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21 mai 2013 privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a 

statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți 

grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară3, 

– 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 și Comisiei pentru 

dezvoltare regională (A8-0310/2017), 

A. întrucât, potrivit previziunilor Comisiei, rata de creștere a PIB-ului în zona euro a fost 

de 1,8 % în 2016 și se preconizează că va rămâne stabilă, la 1,7 % în 2017 și la 1,9 % în 

UE în ansamblu, depășind nivelurile anterioare crizei, dar încă insuficientă, cu diferențe 

semnificative între ratele de creștere din întreaga UE; întrucât consumul privat este, de 

câțiva ani, principalul factor de creștere, deși este posibil ca acesta să scadă în acest an 

din cauza creșterii temporare a inflației prețurilor de consum, fiind posibil totuși ca 

cererea internă să impulsioneze perspectivele de creștere pe termen mediu; întrucât 

creșterea economică din UE rămâne prea scăzută pentru a crea noi locuri de muncă în 

statele membre și mult mai scăzută decât creșterea preconizată pentru întreaga lume; 

B. întrucât rata șomajului în zona euro și în UE-28 a fost de 9,3 % și, respectiv, de 7,8 % în 

aprilie 2017, nivelurile cele mai scăzute din martie 2009 și decembrie 2008, dar încă 

peste nivelurile dinaintea crizei; întrucât se înregistrează încă diferențe semnificative 

între ratele șomajului din întreaga UE, de la 3,2 % până la 23,2 %; întrucât rata 

șomajului în rândul tinerilor în zona euro și în UE-28 era încă la un nivel ridicat în 

aprilie 2017, și anume 18,7 % și 16,7 %; 

C. întrucât se preconizează că deficitul public general în zona euro va fi de 1,4 % în 2017 

și de 1,3 % în 2018 și că performanțele statelor membre vor fi neuniforme; întrucât se 

estimează că ponderea datoriei publice în PIB în zona euro va fi de 90,3 % în 2017 și de 

89,0 % în 2018; 

D. întrucât creșterea economică la nivel mondial este încă fragilă, iar economia din zona 

euro se confruntă cu o incertitudine sporită și cu provocări politice interne și externe 

importante; 

E. întrucât ratele excesiv de scăzute ale productivității și competitivității globale în UE 

impun reforme structurale echilibrate din punct de vedere social, eforturi fiscale și 
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investiții susținute în statele membre pentru a contribui la creșterea durabilă și 

favorabilă incluziunii și la ocuparea forței de muncă și pentru a realiza o convergență 

ascendentă cu celelalte economii mondiale și în interiorul UE; 

F. întrucât rata ocupării forței de muncă în zona euro a crescut cu 1,4 % în 2016; întrucât, 

în martie 2017, rata șomajului era de 9,5 %, mai scăzută decât în martie 2016, când a 

fost de 10,2 % ; întrucât, în pofida unor îmbunătățiri recente, ratele șomajului nu au 

revenit încă la nivelurile de dinainte de criză;  

G. întrucât în 2016 rata de ocupare a forței de muncă a crescut cu 1,2 % în UE-28 și 234,2 

milioane de persoane aveau un loc de muncă în primul trimestru al anului 2017, cifra 

fiind cea mai ridicată înregistrată vreodată1; întrucât, cu toate acestea, numărul 

considerabil de locuri de muncă create în conexiune cu creșterea economică ascunde 

provocări, cum ar fi recuperarea incompletă a numărului de ore lucrate și creșterea 

modestă a productivității; întrucât, în cazul în care sunt de durată, acești factori pot 

exercita o presiune suplimentară asupra unor aspecte ale creșterii economice pe termen 

lung și asupra coeziunii sociale în UE2; 

H. întrucât rata ocupării forței de muncă este în general mai scăzută în rândul femeilor: în 

2015, rata de ocupare a forței de muncă pentru bărbații cu vârsta între 20 și 64 de ani era 

de 75,9 % în UE-28, în comparație cu 64,3 % pentru femei; 

I. întrucât, în martie 2017, rata șomajului în rândul tinerilor în zona euro era de 19,4 %, în 

comparație cu 21,3 % în martie 2016; întrucât rata șomajului în rândul tinerilor este în 

continuare la un nivel inacceptabil de ridicat; întrucât, în 2015, proporția NEET a rămas 

ridicată și a reprezentat 14,8 % dintre persoanele cu vârsta între 15 și 29 de ani, și 

anume 14 milioane de persoane; întrucât se estimează că NEET generează costuri de 

153 de miliarde EUR (1,21 % din PIB) pe an pentru Uniune, reprezentând prestațiile 

acordate și veniturile și impozitele pierdute3, în timp ce costul total estimat al creării 

sistemelor de Garanție pentru tineret în zona euro este de 21 de miliarde EUR pe an, sau 

de 0,22 % din PIB; întrucât, în prezent, s-a alocat 1 miliard EUR Inițiativei privind 

ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, sumă care urmează să fie dublată cu 1 

miliard EUR din Fondul social european pentru perioada 2017-2020; 

J. întrucât, deși șomajul pe termen lung în UE-28 a scăzut de la 5 % în 2014 la 4 % în 

2016, acesta continuă să fie un motiv de îngrijorare, dat fiind că reprezintă aproape 

jumătate din șomajul total; constată cu îngrijorare că rata șomajului pe termen foarte 

lung, de 2,5 % în 2016, continuă să depășească cu un punct procentual cifra din 2008; 

întrucât continuă să existe decalaje mari între statele membre; 

K. întrucât, în multe state membre, numărul populației în vârstă de muncă și forța de 

muncă continuă să scadă, în special din cauza ratei scăzute a natalității; întrucât 

capacitatea de inserție profesională a femeilor, împreună cu sosirea continuă a 

migranților, a refugiaților și a solicitanților de azil, reprezintă oportunități pentru statele 

membre de a face față acestei probleme și de a consolida forța de muncă în UE; 
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L. întrucât unul dintre cele cinci obiective ale Strategiei Europa 2020 vizează reducerea cu 

cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și de 

excluziune socială sau afectate de aceste probleme; întrucât sărăcia este în scădere, 

numărul de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială fiind cu 4,8 

milioane mai mic în 2015 decât în 2012; întrucât cifrele din 2015 le depășesc în 

continuare pe cele din 2008 cu 1,6 milioane; întrucât, în 2012, 32,2 milioane de 

persoane cu handicap erau expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială în UE; 

întrucât, în 2013, 26,5 milioane de copii din UE-28 erau expuși riscului de sărăcie sau 

de excluziune socială; întrucât rata riscului de sărăcie sau de excluziune rămâne 

inacceptabil de ridicată, aceasta fiind de 23,7 %, cu valori care sunt, în continuare, 

foarte ridicate în unele state membre; întrucât, în plus, sărăcia energetică rămâne atât de 

ridicată încât, pentru cele 11 procente din populația UE care se află în această situație, 

ea conduce la un cerc vicios de dezavantaje economice; 

M. întrucât condițiile și performanțele de pe piața forței de muncă arată diferențe 

substanțiale între statele membre, deși aceste diferențe sunt în scădere; 

N. întrucât noi forme de ocupare a forței de muncă și de muncă se răspândesc din ce în ce 

mai mult, odată cu revoluția digitală de pe piața forței de muncă, 

1. salută mai buna funcționare a economiei europene, care are o bază tot mai largă, este 

susținută de o creștere moderată a PIB-ului, depășind nivelul de dinaintea crizei, precum 

și ratele șomajului, aflate în scădere, deși încă la nivel ridicat; consideră că această 

tendință pozitivă se datorează politicilor din ultimii ani; constată că totuși redresarea 

modestă este încă fragilă și distribuită inegal în societate și regiuni, în timp ce evoluția 

PIB pe cap de locuitor este aproape stagnantă; regretă că evoluțiile economice continuă 

să fie împovărate de urmările crizei; constată că, în ciuda progreselor substanțiale, 

nivelurile datoriei în multe state membre continuă să depășească pragul stabilit în Pactul 

de stabilitate și creștere; 

2. constată cu îngrijorare că ratele de creștere a PIB-ului și a productivității rămân sub 

potențialul deplin și că, prin urmare, nu ar trebui să ne complăcem în această situație, 

această redresare moderată necesitând eforturi continue pentru a se obține o mai mare 

reziliență și o sustenabilitate pe termen mediu și lung prin intermediul unui nivel mai 

ridicat de creștere economică și de ocupare a forței de muncă; 

3. ia act de faptul că Europa dispune de un potențial economic neexploatat, dat fiind că 

creșterea economică și ocuparea forței de muncă înregistrează progrese inegale; 

subliniază faptul că acest lucru este rezultatul performanțelor eterogene ale economiilor 

statelor membre; subliniază faptul că punerea în aplicare a unor reforme structurale 

echilibrate din punct de vedere social și realizarea unor investiții private și publice mai 

mari în statele membre și la nivel european ar putea facilita creșterea cu cel puțin 1 %; 

reamintește că, pentru a ajuta la asigurarea convergenței și a stabilității în UE, 

coordonarea politicii economice și a celei bugetare ar trebui să rămână o prioritate de 

prim rang a semestrului european; 

4. consideră că ar fi nevoie, de asemenea, de un grad mai mare de convergență ascendentă 

și de competitivitate globală pentru a susține redresarea economică în UE și în zona 

euro pe termen lung; consideră că actualii indicatori economici și ai ocupării forței de 

muncă sunt esențiali pentru a garanta o creștere durabilă și favorabilă incluziunii; 



 

 

5. consideră că, pentru ca acest lucru să se materializeze, trebuie îmbunătățite condițiile 

structurale pentru creștere; consideră că creșterea potențială din toate statele membre ar 

trebui să se situeze pe termen lung la cel puțin 3 %; pentru ca acest lucru să se întâmple, 

trebuie pus un accent mai puternic pe convergența economică, caz în care stabilirea de 

criterii clare privind modul în care se poate îmbunătăți potențialul de creștere 

economică al statelor membre ar putea să ofere ghidajul necesar pentru măsurile de 

politică; subliniază că un astfel de exercițiu de evaluare comparativă periodică ar trebui 

să țină cont de punctele forte și de punctele slabe structurale ale fiecărui stat membru și 

să vizeze un obiectiv de creștere economică durabilă și favorabilă incluziunii; acesta ar 

trebui să includă domenii precum economia digitală, sectorul serviciilor, piața energiei, 

dar și calitatea serviciilor publice, condițiile pentru investiții, incluziunea și pregătirea 

sistemelor de învățământ;  

6. subliniază că acest lucru ar completa eforturile în curs de îmbunătățire a calității și a 

gestiunii bugetelor naționale prin declanșarea factorilor ce stimulează creșterea 

economică în conformitate cu normele bugetare ale Uniunii și cu respectarea deplină a 

clauzelor sale de flexibilitate existente; 

Politici structurale 

7. consideră că creșterea inegală și ratele diferite ale șomajului din zona euro necesită o 

mai bună coordonare a politicilor economice, în special printr-o asumare națională mai 

bună și coerentă și o punere în aplicare corespunzătoare a recomandărilor specifice 

fiecărei țări, și în vederea promovării unei convergențe ascendente, inclusiv printr-o mai 

bună punere în aplicare a legislației UE; subliniază că reformele trebuie să țină seama în 

mod corespunzător de situația specifică și de provocările din fiecare stat membru; invită 

Comisia să asigure coerența dintre reformele structurale și cheltuielile UE; reamintește, 

în acest sens, și importanța asistenței tehnice pentru a ajuta statele membre să își 

dezvolte capacitatea și să devină convergente; o abordare bazată pe parteneriat ar putea 

asigura o mai mare responsabilitate și mai multă asumare pentru rezultatul punerii în 

aplicare recomandărilor specifice fiecărei țări; 

8.  constată că șomajul în rândul tinerilor rămâne excesiv de ridicat în țările din zona euro 

și subliniază că șomajul crescut și persistent în rândul tinerilor reprezintă un risc 

structural pe termen lung; este de acord că abordarea urmărilor crizei, de la șomajul de 

lungă durată, ocuparea forței de muncă care nu exploatează pe deplin competențele și 

abilitățile și societățile în curs de îmbătrânire până la nivelurile ridicate ale datoriei 

publice și private, rămâne o prioritate urgentă, care necesită punerea în aplicare a unor 

reforme durabile și favorabile incluziunii; 

9. consideră că urmările crizei, respectiv un nivel ridicat de îndatorare și de șomaj în 

anumite sectoare ale economiei, acționează încă ca o piedică în calea creșterii 

economice durabile și implică potențiale riscuri de regres; solicită statelor membre să 

reducă nivelurile excesive de îndatorare; este preocupat, în acest sens, de faptul că 

nivelul ridicat de credite neperformante în unele state membre ar putea avea efecte 

semnificative de propagare de la un stat membru la altul, precum și între bănci și 

entitățile suverane, ceea ce prezintă un risc la adresa stabilității financiare în Europa; ia 

act de faptul că au fost consolidate amortizoarele de capital în sectorul financiar, însă 

provocările sunt generate de profitabilitatea scăzută, combinată cu niveluri ridicate ale 

creditelor neperformante; este convins că o strategie la nivelul UE pentru gestionarea 

creditelor neperformante ar putea furniza o soluție mai cuprinzătoare, care să îmbine o 



 

 

serie de măsuri de politică complementare la nivel național și la nivel european, dacă 

este cazul; 

10. consideră că se impun reforme și inițiative pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, 

pentru stimularea productivității, a competitivității bazate pe prețuri și pe alte elemente, 

a investițiilor și a ocupării forței de muncă în zona euro; consideră că sunt necesare 

eforturi suplimentare pentru a stimula accesul IMM-urilor la finanțare, care este un 

factor esențial pentru ca întreprinderile să inoveze și să se extindă; subliniază, în acest 

context, importanța unor reforme orientate către viitor, care să fie adaptate ofertei și 

cererii; 

11. consideră că, împreună cu un nivel adecvat al protecției sociale și al dialogului, niște 

piețe care funcționează bine și sunt productive ale forței de muncă contribuie la 

creșterea ocupării forței de muncă și la asigurarea unei creșteri durabile; subliniază că 

este important să se mențină ratele ridicate ale ocupării forței de muncă acolo unde au 

fost atinse; constată că lipsa personalului calificat, îmbătrânirea societăților, precum și o 

serie de alte provocări afectează creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și 

reducerea ratei șomajului în toate statele membre; 

12. subliniază că este important ca evoluția salarială să fie responsabilă și favorabilă 

creșterii, să asigure un nivel de trai decent, în concordanță cu productivitatea și să țină 

cont de competitivitate; ia act de faptul că creșterea remunerațiilor este prevăzută a fi 

relativ moderată; consideră că creșterea productivității ar trebui să fie un obiectiv 

prioritar al reformelor structurale; este de acord cu Comisia că se pot efectua creșteri 

salariale, ceea ce ar putea produce efecte pozitive asupra consumului agregat; 

13. subliniază că ratele de impozitare ar trebui să susțină, și ele, competitivitatea investițiile 

și crearea de locuri de muncă; solicită reforme fiscale, pentru a îmbunătăți colectarea 

impozitelor, a preveni evitarea obligațiilor fiscale, evaziunea fiscală și planificarea 

fiscală agresivă, precum și pentru a aborda sarcina fiscală ridicată asupra forței de 

muncă în Europa, asigurând, totodată, durabilitatea sistemelor de protecție socială; 

consideră că scăderea sarcinii fiscale asupra forței de muncă ar crește ocuparea forței de 

muncă și ar stimula creșterea; subliniază că stimulentele fiscale, atunci când este 

posibil, prin intermediul unor taxe mai mici, pot sprijini cererea internă, securitatea 

socială, investițiile și ocuparea forței de muncă; 

Investiții 

14. este de acord că relansarea economică trebuie sprijinită prin investiții publice și private, 

în special în inovare, și ia act de faptul că există încă un deficit de investiții în zona 

euro; salută faptul că în unele state membre investițiile depășesc deja nivelul dinaintea 

crizei și regretă că în alte state membre investițiile sunt în continuare la un nivel scăzut 

sau nu revin la ritmul necesar; subliniază că sunt necesare, de asemenea, măsuri 

suplimentare pentru a compensa „deficitul de investiții” acumulat de la izbucnirea 

crizei; 

15. consideră că reformele de eliminare a blocajelor pentru investițiile private și publice ar 

permite sprijinirea rapidă a activității economice și, în același timp, ar contribui la 

crearea condițiilor pentru o creștere economică durabilă pe termen lung; subliniază că 

investițiile în educație, inovare și cercetare și dezvoltare ar permite o mai bună adaptare 

la economia bazată pe cunoaștere; subliniază, de asemenea, că finalizarea uniunii 



 

 

piețelor de capital este un factor esențial pentru atragerea și creșterea investițiilor și 

pentru îmbunătățirea finanțării creșterii și a locurilor de muncă; 

16. consideră că cercetarea, tehnologia și educația sunt de o importanță vitală pentru 

dezvoltarea economică pe termen lung a zonei euro; subliniază diferențele dintre statele 

membre în ceea ce privește investițiile în aceste domenii și evidențiază că investițiile ar 

contribui la dezvoltarea inovării și ar permite o mai bună adaptare la economia bazată 

pe cunoștințe, în conformitate cu Strategia Europa 2020; 

17. salută faptul că acordul oportun privind revizuirea Fondului european pentru investiții 

strategice (FEIS) va contribui la creșterea eficacității acestui instrument și la 

soluționarea problemelor întâmpinate în punerea sa în aplicare până în prezent prin 

facilitarea finanțării mai multor proiecte cu potențial ridicat, asigurând aplicarea strictă 

principiului adiționalității, precum și la îmbunătățirea acoperirii geografice și a 

utilizării, sprijinind investiții care nu ar fi fost altfel realizate; 

18. constată că obiectivele fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) 

sunt diferite de cele ale FEIS și, prin urmare, și că fondurile ESI sunt în continuare 

importante, inclusiv în scopul sprijinirii reformelor structurale sustenabile; 

19.  subliniază că o uniune a piețelor de capital pe deplin funcțională poate, pe un termen 

mai lung, să ofere finanțare nouă pentru IMM-uri, pe lângă cea oferită de sectorul 

bancar; subliniază faptul că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei 

europene și, prin urmare, pentru a crește competitivitatea din zona euro, consideră că 

creșterea accesului IMM-urilor la finanțare și combaterea incertitudinii economice a 

activităților acestora ar trebui să se numere printre prioritățile de prim rang; subliniază 

că este necesar să se reducă birocrația, să se simplifice și să se eficientizeze serviciile 

publice; 

Politicile bugetare 

20. consideră că politicile bugetare prudente și anticipative joacă un rol fundamental pentru 

stabilitatea zonei euro și a Uniunii, în ansamblul său; subliniază faptul că, în acest 

domeniu, o bună coordonare a politicilor bugetare, punerea în aplicare corespunzătoare 

și conformitatea cu normele Uniunii, inclusiv respectarea în totalitate a clauzelor sale de 

flexibilitate actuale, reprezintă obligații legale și sunt esențiale pentru buna funcționare 

a uniunii economice și monetare (UEM); 

21. salută, în această privință, faptul că situația finanțelor publice pare să se îmbunătățească 

odată cu scăderea preconizată a deficitelor publice din zona euro; cu toate acestea, 

pentru ca statele membre să nu fie vulnerabile la șocurile externe, trebuie continuate 

eforturile de reducere a datoriilor, promovând totodată și creșterea economică;  

22. este de acord cu Comisia în privința faptului că datoria publică este în continuare mare 

în unele state membre și că este necesar ca finanțele publice să devină sustenabile, 

promovând totodată creșterea economică și crearea de locuri de muncă; atrage atenția, 

în acest context, asupra faptului că plățile unor rate scăzute ale dobânzilor, politicile 

monetare flexibile, măsurile cu caracter excepțional și alți factori de atenuare a 

datoriilor curente au doar caracter temporar și evidențiază deci că este necesar ca 

finanțele publice să devină sustenabile și, de asemenea, să se ia în considerare datoriile 

viitoare și să se urmărească creșterea pe termen lung ; subliniază că este posibil să 



 

 

crească costurile cu serviciul datoriei; accentuează importanța reducerii nivelurilor 

globale ale datoriilor; 

23. subliniază faptul că orientările fiscale de la nivel național și european trebuie să 

echilibreze caracterul sustenabil pe termen lung al finanțelor publice, cu respectarea 

strictă a Pactului de stabilitate și de creștere, a dispozițiilor acestuia privind 

flexibilitatea, și cu stabilizarea macroeconomică pe termen scurt; 

24. subliniază că actuala orientare fiscală agregată a zonei euro a rămas, în general, neutră 

în 2016 și se pare că va rămâne așa și în 2017; reamintește că, în comunicarea sa din 

2016, Comisia a solicitat o orientare fiscală pozitivă, în timp ce Eurogrupul, după ce a 

concluzionat că orientarea fiscală în general neutră din 2017 a atins un echilibru 

adecvat, a convenit să sublinieze faptul că este important să se atingă un echilibru 

adecvat între nevoia de a asigura caracterul sustenabil și nevoia de a sprijini investițiile 

pentru a consolida redresarea economică, contribuind astfel la un mix de politici mai 

echilibrat; ia act, în acest context, de prima evaluare, din 20 iunie 2017, a orientării 

fiscale prospective adecvate pentru zona euro de către organismul independent Consiliul 

bugetar european; solicită Comisiei și statelor membre să preconizeze o orientare fiscală 

adecvată circumstanțelor respective;  

25. subliniază totuși că perspectiva agregată ar trebui să țină cont de situația eterogenă din 

statele membre și de nevoia de a diferenția între politicile bugetare impuse de fiecare 

stat membru; subliniază că conceptul de orientare fiscală agregată nu presupune că 

excedentele și deficitele din diferite state membre se compensează reciproc; 

Recomandările specifice fiecărei țări 

26. apreciază că, în timp, statele membre au realizat cel puțin „unele progrese” în ceea ce 

privește două treimi dintre recomandările din 2016; consideră, cu toate acestea, că 

punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări este în continuare întârziată 

și îngreunează deci procesul de convergență din zona euro; consideră că statele membre 

sunt răspunzătoare pentru consecințele ce decurg din lipsa punerii în aplicare a 

recomandărilor specifice fiecărei țări și se așteaptă la un angajament mai ferm din partea 

statelor membre de a lua măsurile de politică ce se impun în baza recomandărilor 

specifice fiecărei țări convenite;  

27. recunoaște că statele membre au înregistrat progrese în punerea în aplicare a 

recomandărilor specifice fiecărei țări în domeniul politicii bugetare și al politicilor 

active pe piața forței de muncă, însă subliniază că nu s-au realizat progrese suficiente în 

domenii precum concurența în domeniul serviciilor și mediul de afaceri; se așteaptă la 

un angajament mai ferm din partea statelor membre de a lua măsurile de politică ce se 

impun în baza recomandărilor specifice fiecărei țări, a căror punere în aplicare este 

fundamentală pentru eliminarea dezechilibrelor din zona euro; 

28. salută recomandarea Comisiei de a încheia procedurile aplicabile deficitelor excesive în 

cazul mai multor state membre; salută eforturile de reformă fiscală din trecut și actuale 

care au condus la ieșirea statelor membre respective din procedura aplicabilă deficitelor 

excesive, dar insistă asupra faptului că aceste eforturi vor trebui să continue să asigure 

caracterul sustenabil al finanțelor publice și pe termen lung, promovând totodată 

creșterea economică și crearea de locuri de muncă; solicită Comisiei să asigure punerea 



 

 

în aplicare corespunzătoare a Pactului de stabilitate și de creștere, aplicând în mod 

coerent normele prevăzute de acesta; 

29. ia act de faptul că 12 state membre se confruntă cu dezechilibre macroeconomice 

diferite ca natură și gravitate și de faptul că se înregistrează dezechilibre excesive în 

șase state membre; ia act de concluzia Comisiei conform căreia în prezent nu există 

motive pentru accelerarea procedurii privind dezechilibrele macroeconomice pentru 

vreunul dintre statele membre; 

30. subliniază că procedura privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) are drept scop 

prevenirea dezechilibrelor în statele membre pentru a se evita efectele negative de 

propagare la alte state membre; 

31. prin urmare, consideră că este de importanță fundamentală ca toate statele membre să ia 

măsurile de politică ce se impun pentru soluționarea dezechilibrelor macroeconomice, 

în special nivelurile ridicate de îndatorare, excedentele de cont curent și dezechilibrele 

în materie de competitivitate, și să se angajeze în direcția reformelor structurale 

echilibrate din punct de vedere social și favorabile incluziunii prin care să asigure 

sustenabilitatea economică a fiecărui stat membru în parte, asigurând astfel 

competitivitatea și reziliența generală a economiei europene; 

Contribuții sectoriale la Raportul referitor la politica economică a zonei euro 

Politicile sociale și de ocupare a forței de muncă 

32. consideră că sunt necesare eforturi continue pentru a se ajunge la un echilibru între 

dimensiunea economică și cea socială a procesului semestrului european și pentru a 

promova reforme structurale echilibrate din punct de vedere social și economic, care să 

reducă inegalitățile și să promoveze locuri de muncă decente, care să determine crearea 

de locuri de muncă de calitate, să genereze o creștere durabilă și investiții sociale; 

sprijină utilizarea tabloului de bord al indicatorilor sociali în cadrul semestrului 

european; solicită să se acorde o atenție sporită dezechilibrelor structurale de pe piața 

forței de muncă în cadrul recomandărilor specifice fiecărei țări; 

33. își reiterează solicitarea ca cei trei noi indicatori principali referitori la ocuparea forței 

de muncă să fie plasați pe picior de egalitate cu indicatorii economici existenți, 

garantând, astfel, că dezechilibrele interne sunt evaluate mai bine și mărind eficacitatea 

reformelor structurale; propune introducerea unei proceduri fără caracter punitiv privind 

dezechilibrele sociale în procesul de elaborare a recomandărilor specifice fiecărei țări, 

astfel încât să se prevină uniformizarea descendentă a standardelor sociale, pe baza 

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

cadrul supravegherii macroeconomice; constată că inegalitatea s-a accentuat în 

aproximativ zece state membre și reprezintă una dintre principalele provocări 

socioeconomice din UE1; 

34. subliniază că niște reforme responsabile din punct de vedere social și economic trebuie 

să se bazeze pe solidaritate, integrare și justiție socială; subliniază că reformele ar trebui 

să aibă în vedere și acordarea unui sprijin susținut pentru redresarea economică și 

                                                 
1  Evoluții privind ocuparea forței de muncă și situația socială în Europa, raportul anual 

2017, p. 47. 



 

 

socială, crearea de locuri de muncă de calitate, stimularea coeziunii sociale și teritoriale, 

protejarea grupurilor vulnerabile și îmbunătățirea standardelor de trai pentru toți 

cetățenii; 

35. consideră că procesul semestrului european ar trebui să contribuie la soluționarea nu 

doar a provocărilor societale existente, ci și a celor emergente, pentru a asigura o mai 

mare eficiență economică, cuplată cu îmbunătățirea coeziunii sociale a Uniunii 

Europene; recunoaște, în acest sens, că este necesar să se realizeze o evaluare a 

impactului social al politicilor UE; 

36. invită Comisia să asigure o finanțare adecvată pentru combaterea șomajului în rândul 

tinerilor, care rămâne inacceptabil de ridicat în UE, și să continue Inițiativa privind 

ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor după încheierea actualului cadru financiar 

multianual (CFM), îmbunătățind, în același timp, funcționarea și punerea sa în aplicare 

și luând în considerare cele mai recente constatări din raportul special al Curții de 

Conturi Europene privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și utilizarea 

Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; solicită statelor membre 

să pună în aplicare recomandările Curții de Conturi Europene și să se asigure că 

Garanția pentru tineret este pe deplin accesibilă; regretă modificarea bugetului, prin care 

s-au transferat fonduri din Fondul social european (FSE), inclusiv din YEI, la Corpul 

european de solidaritate, care ar trebui, mai degrabă, să fie finanțat prin toate mijloacele 

financiare disponibile în temeiul Regulamentului CFM în vigoare; subliniază că este 

nevoie de o evaluare calitativă și cantitativă a locurilor de muncă create; subliniază că 

finanțarea UE nu ar trebui utilizată pentru a înlocui ajutoarele sociale naționale; 

37. subliniază faptul că punerea în aplicare a Garanției pentru tineret ar trebui consolidată la 

nivel național, regional și local și insistă asupra importanței tranzițiilor de la școală la 

locul de muncă; subliniază că o atenție deosebită trebuie acordată femeilor tinere și 

fetelor, care s-ar putea confrunta cu bariere de gen în calea obținerii unei oferte de 

angajare de bună calitate, a continuării educației, a unei ucenicii sau a unui stagiu; 

subliniază necesitatea de a se asigura faptul că Garanția pentru tineret ajunge la tinerii 

care se confruntă cu forme de excluziune multiple și cu sărăcie extremă; 

38. invită statele membre să pună în aplicare propunerile cuprinse în Recomandarea 

Consiliului din 15 februarie 2016 privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața 

forței de muncă1; 

39. consideră că amploarea, eficiența și eficacitatea politicilor active și sustenabile de pe 

piața forței de muncă ar trebui să crească prin intermediul unei finanțări suficiente și 

adecvate, punând accentul pe protecția mediului, a angajatorului, a lucrătorului, a 

sănătății și a consumatorilor; este de părere că trebuie să se încerce să se soluționeze 

fenomenul sărăciei persoanelor încadrate în muncă; 

40. regretă faptul că economia socială a fost trecută cu vederea de Comisie în pachetul său 

de evaluări/recomandări; atrage atenția asupra faptului că acest sector cuprinde 2 

milioane de întreprinderi, care angajează peste 14 milioane de persoane, și contribuie la 

atingerea obiectivelor pentru 2020; invită Comisia și statele membre să acorde 

întreprinderilor economiei sociale o mai mare recunoaștere și vizibilitate, prin 

intermediul unui plan de acțiune european pentru economia socială; consideră că 
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această lipsă de recunoaștere le îngreunează accesul la finanțare; invită Comisia să 

prezinte o propunere de statut european pentru asociații, fundații și societăți mutuale; 

41. reamintește necesitatea de a se sprijini și consolida dialogul social, negocierile colective 

și poziția lucrătorilor în cadrul mecanismelor de stabilire a salariilor, care joacă un rol 

esențial în obținerea unor condiții de muncă de înaltă calitate; subliniază că legislația 

muncii și standardele ridicate în domeniul social joacă un rol central în economia 

socială de piață, sprijinind veniturile și încurajând investițiile în capacitate; subliniază 

că legislația UE trebuie să respecte drepturile și libertățile sindicatelor și convențiile 

colective, în conformitate cu practicile statelor membre, și să promoveze egalitatea de 

tratament în domeniul ocupării forței de muncă și al exercitării profesiei; 

42. invită Comisia să se bazeze pe rezoluția Parlamentului European și să înainteze 

propuneri ambițioase pentru un puternic pilon european al drepturilor sociale și să 

urmărească îndeplinirea integrală a obiectivelor sociale ale tratatelor în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de trai și de muncă ale tuturor cetățenilor și pentru a asigura 

oportunități adecvate pentru toți; 

43. avertizează cu privire la scăderea ponderii salariilor în UE, la adâncirea inegalităților 

salariale și de venituri și la creșterea numărului de persoane încadrate în muncă care 

trăiesc în condiții de sărăcie; reamintește că atât Declarația universală a drepturilor 

omului a ONU din 1948, cât și Constituția OIM din 1919 recunosc necesitatea ca 

lucrătorii să beneficieze de un venit de subzistență, precum și că toate declarațiile 

privind drepturile omului admit că remunerația ar trebui să fie suficientă pentru a 

întreține o familie; 

44. subliniază că salariile trebuie să permită lucrătorilor să își satisfacă nevoile proprii, 

precum și nevoile familiilor lor și că fiecare lucrător din Uniunea Europeană ar trebui să 

primească un venit de subzistență, care să nu satisfacă doar necesitățile fundamentale, 

cum ar fi o alimentație de bază, adăpost și îmbrăcăminte, ci să fie suficient și pentru a 

acoperi asistența medicală, educația, transportul, recreerea și să permită să se realizeze 

economii pentru evenimente neprevăzute, cum ar fi bolile și accidentele; subliniază că 

acesta este nivelul de trai decent pe care veniturile de subzistență ar trebui să îl ofere 

lucrătorilor și familiilor lor în UE; 

45. solicită Comisiei să studieze cum se poate stabili ceea ce ar putea cuprinde salariul de 

subzistență și cum ar putea fi exprimat în cifre acest lucru în vederea creării unui 

instrument de referință pentru partenerii sociali, precum și să faciliteze schimbul de 

bune practici în această privință; 

46.  reamintește că salariile decente sunt importante nu numai pentru coeziunea socială, ci și 

pentru menținerea unei economii puternice și a unei forțe de muncă productive; invită 

Comisia și statele membre să pună în aplicare măsuri de îmbunătățire a calității locurilor 

de muncă și de reducere a dispersiei salariilor; 

47. subliniază necesitatea continuă de mai bună coordonare la nivel european a sistemelor 

de securitate socială, pentru care sunt responsabile statele membre; subliniază 

prioritatea absolută de a asigura sustenabilitatea și echitatea sistemelor de securitate 

socială, acestea fiind piloni centrali ai unui model social european; subliniază că 

pensiile adecvate și sustenabile sunt un drept universal; invită statele membre să asigure 

pensii adecvate și sustenabile, în lumina schimbărilor demografice continue; subliniază 



 

 

că sistemele de pensii ar trebui să asigure venituri adecvate din pensii, peste pragul 

sărăciei, și să permită pensionarilor să își păstreze un nivel de trai corect; consideră că 

cel mai bun mod de a asigura pensii sustenabile, sigure și corespunzătoare pentru femei 

și bărbați este de a crește rata globală de ocupare a forței de muncă și numărul locurilor 

de muncă decente disponibile pentru toate grupurile de vârstă și de a îmbunătăți 

condițiile de muncă și de angajare; subliniază faptul că diferențele de pensie între femei 

și bărbați sunt, în continuare, semnificative și au consecințe sociale și economice 

negative; subliniază, în această privință, importanța integrării femeilor pe piața forței de 

muncă și a altor măsuri adecvate pentru a combate diferența de remunerare între femei 

și bărbați și sărăcia la bătrânețe; consideră că reformele sistemului de pensii și, în 

special, ale vârstei de pensionare ar trebui să reflecte și tendințele pieței forței de muncă, 

ratele natalității, situația în materie de sănătate și de bunăstare, condițiile de muncă și 

raportul de dependență economică; 

48. consideră că aceste reforme trebuie să țină seama și de situația a milioane de muncitori 

din Europa, în special a femeilor, a tinerilor și a persoanelor care desfășoară activități 

independente, care sunt afectați de formele nesigure de angajare, de perioade de șomaj 

involuntar și de reducerea programului de lucru; 

49. invită Comisia să acorde în continuare o atenție deosebită îmbunătățirii serviciilor de 

îngrijire a copiilor și orarelor de lucru flexibile, nevoilor bărbaților și femeilor care 

îmbătrânesc și ale altor persoane aflate în întreținere în ceea ce privește îngrijirea pe 

termen lung; 

50. subliniază faptul că investițiile insuficiente și orientate în mod inadecvat în dezvoltarea 

competențelor și învățarea pe tot parcursul vieții, în special în ceea ce privește 

competențele și programarea digitală și alte competențe necesare în sectoarele în curs de 

dezvoltare, cum ar fi economia verde, pot submina poziția competitivă a Uniunii; invită 

statele membre să asigure un schimb mai bun al cunoștințelor și al celor mai bune 

practici și să coopereze mai mult la nivelul UE, în așa fel încât să contribuie la 

promovarea dezvoltării competențelor prin actualizarea calificărilor și a programelor 

corespunzătoare de educație, de formare și de învățământ; ia act de importanța 

abilităților și a competențelor dobândite în medii de învățare non-formale și informale; 

subliniază, prin urmare, importanța instituirii unui sistem de validare pentru formele de 

cunoaștere non-formale și informale, mai ales pentru cele dobândite prin activități 

voluntare; 

51. este de părere că îmbunătățirea corelării competențelor și o mai bună recunoaștere 

reciprocă a calificărilor sunt necesare în vederea abordării deficitelor și 

neconcordanțelor în materie de competențe; subliniază rolul pe care îl pot juca în acest 

sens învățământul profesional și tehnic (VET) și programele de ucenicie; solicită 

Comisiei să dezvolte un instrument de estimare a nevoilor în materie de competențe la 

nivel paneuropean, inclusiv competențe necesare în sectoarele în curs de dezvoltare; 

consideră că, în vederea preconizării viitoarelor nevoi în materie de competențe, toate 

părțile interesate de pe piața forței de muncă trebuie să fie implicate puternic la toate 

nivelurile; 

52. îndeamnă Comisia să pună în aplicare toate mecanismele adecvate necesare pentru o 

mai mare mobilitate în rândul tinerilor, inclusiv prin stagii de ucenicie; invită statele 

membre să sprijine ucenicia și să folosească pe deplin fondurile Erasmus + disponibile 

pentru ucenici, pentru a garanta calitatea și atractivitatea acestui tip de formare; solicită 



 

 

o mai bună punere în aplicare a Regulamentului privind EURES; subliniază că 

îmbunătățirea colaborării dintre instituțiile publice și părțile interesate de la nivel local 

și a sinergiilor dintre diferitele niveluri ale administrațiilor naționale ar crește raza de 

acțiune și impactul programelor; 

53. consideră că accesul la educație și calitatea învățământului ar trebui îmbunătățite; 

reamintește că rolul statelor membre este de a garanta un acces abordabil la educație și 

formare profesională de calitate, fără a ignora necesitățile pieței forței de muncă din 

întreaga UE; constată că, în multe state membre, sunt necesare eforturi suplimentare 

pentru a educa populația activă, inclusiv prin oportunități de educație pentru adulți și de 

formare profesională; pune un accent deosebit pe învățarea pe tot parcursul vieții, 

inclusiv pentru femei, deoarece aceasta oferă posibilitatea de recalificare pe o piață a 

muncii în continuă schimbare; solicită o promovare bine direcționată și mai puternică a 

științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) în rândul fetelor, cu scopul de a 

aborda stereotipurile existente în domeniul educației și de a combate decalajele pe 

termen lung dintre femei și bărbați din domeniul ocupării forței de muncă, al salarizării 

și al pensiilor; 

54. subliniază nevoia de a investi în persoane cât mai devreme cu putință în ciclul de viață 

pentru a reduce inegalitățile și a încuraja incluziunea socială de la o vârstă fragedă; prin 

urmare, solicită accesul la servicii de educație și de asistență de calitate, favorabile 

incluziunii și accesibile, destinate tuturor copiilor din toate statele membre; subliniază, 

în plus, necesitatea de a lupta împotriva stereotipurilor de la cea mai fragedă vârstă 

școlară, prin promovarea egalității de gen la toate nivelurile de educație; încurajează 

Comisia și statele membre să pună pe deplin în aplicare Recomandarea privind 

investiția în copii și să monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate; invită Comisia 

și statele membre să dezvolte și să introducă inițiative, cum ar fi o garanție pentru copii, 

care să plaseze copiii în centrul politicilor existente de reducere a sărăciei; 

55. subliniază schimbările profunde prin care va trece piața forței de muncă în viitor, după 

apariția inteligenței artificiale; solicită statelor membre și Comisiei să dezvolte 

instrumente și inițiative de cooperare, implicând partenerii sociali, pentru a îmbunătăți 

competențele din domeniu prin formare preliminară, inițială și continuă; 

56. solicită, în acest sens, precum și ca o modalitate de realizare a echilibrului dintre viața 

profesională și cea privată, să se aibă în vedere măsuri de flexicuritate, inclusiv munca 

la distanță și munca cu program flexibil, în consultare cu partenerii sociali; 

57. subliniază importanța investițiilor în capitalul uman – o forță motrice ce acționează 

asupra dezvoltării, competitivității și creșterii; 

58. subliniază că îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată și o 

egalitate de gen consolidată sunt esențiale pentru a sprijini participarea femeilor la piața 

forței de muncă; subliniază faptul că, pentru autonomizarea economică a femeilor, este 

esențial să se transforme și să se adapteze piața forței de muncă și sistemele de protecție 

socială, pentru a se ține seama de etapele vieții femeilor; 

59. salută propunerea de directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată 

ca un prim pas pozitiv în direcția asigurării unei concilieri între viața profesională și cea 

familială a femeilor și bărbaților care își îngrijesc copiii sau alte persoane aflate în 

întreținere, precum și în direcția creșterii gradului de participare a femeilor pe piața 



 

 

forței de muncă; insistă asupra faptului că asigurarea unei remunerații corespunzătoare 

și a unei siguranțe și protecții sociale puternice sunt esențiale pentru atingerea acestor 

obiective; 

60. invită Comisia și statele membre să elaboreze politici de transformare și să investească 

în campanii de conștientizare pentru a depăși stereotipurile de gen și a promova o 

repartizare mai egală a sarcinilor de îngrijire și a muncii casnice și să se concentreze, în 

plus, asupra dreptului și nevoii bărbaților de a-și asuma responsabilități de îngrijire fără 

a fi stigmatizați sau penalizați; 

61. invită statele membre să instituie politici proactive și să facă investiții adecvate, 

concepute și adaptate pentru a susține femeile și bărbații care intră, se întorc și rămân pe 

piața forței de muncă după un concediu familial sau pentru îngrijire, pentru ca aceste 

persoane să poată avea un loc de muncă stabil și de calitate, în conformitate cu articolul 

27 din Carta socială europeană;  

62. invită statele membre să îmbunătățească protecția împotriva discriminării și concedierii 

ilegale legate de echilibrul dintre viața profesională și cea privată; invită, în acest sens, 

Comisia și statele membre să propună politici care să îmbunătățească aplicarea 

măsurilor de combatere a discriminării la locul de muncă, inclusiv printr-o mai bună 

informare cu privire la drepturile legale la egalitatea de tratament, prin desfășurarea 

unor campanii de informare, prin inversarea sarcinii probei și prin abilitarea 

organismelor naționale de promovare a egalității să desfășoare, din proprie inițiativă, 

anchete oficiale cu privire la aspectele legate de egalitate și să ajute eventualele victime 

ale discriminării; 

63. subliniază faptul că integrarea șomerilor de lungă durată prin intermediul unor măsuri 

personalizate este un factor esențial în lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale și 

va contribui în ultimă instanță la sustenabilitatea sistemelor naționale de securitate 

socială; consideră că o astfel de integrare este necesară, având în vedere situația socială 

a acestor cetățeni și nevoile lor în materie de venituri suficiente, locuințe adecvate, 

transport public, asistență medicală și servicii de îngrijire a copilului; subliniază 

necesitatea unei mai bune monitorizări la nivel european a politicilor puse în aplicare la 

nivel național; 

64. subliniază importanța de a înțelege noile forme de încadrare în muncă și de muncă, 

precum și cea de a colecta date comparabile cu privire la această chestiune, pentru a 

mări eficiența legislației pieței forței de muncă și, astfel, pentru a amplifica ocuparea 

forței de muncă și creșterea durabilă; 

65. solicită o strategie integrată de combatere a sărăciei în vederea atingerii obiectivului 

privind sărăcia din Strategia Europa 2020; subliniază rolul pe care îl joacă sistemele de 

venit minim ale statelor membre în încercarea de a reduce sărăcia, în special atunci când 

sunt combinate cu măsuri de incluziune socială care implică beneficiarii; solicită 

statelor membre să depună eforturi pentru realizarea progresivă a unor sisteme de venit 

minim, care să fie nu numai adecvate, ci și să asigure un nivel suficient de acoperire și 

de utilizare; consideră că venitul minim adecvat este un venit care este indispensabil 

pentru a trăi o viață demnă și pentru a participa pe deplin în societate, pe întreaga durată 

a vieții; subliniază că, pentru ca venitul minim să fie adecvat, acesta trebuie să se afle 

deasupra pragului de sărăcie, astfel încât să satisfacă nevoile fundamentale ale 

cetățenilor, care includ și aspecte nemonetare, cum ar fi accesul la educație și învățarea 



 

 

pe tot parcursul vieții, locuințe decente, servicii medicale de calitate, activități sociale și 

participare civică; 

66. solicită folosirea mai eficientă, mai bine direcționată și mai atent monitorizată a 

fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) de către autoritățile 

naționale, regionale și locale pentru a promova investițiile în servicii sociale, medicale, 

educaționale și de ocupare a forței de muncă de calitate, precum și pentru a combate 

sărăcia energetică, creșterea costurilor de trai, excluziunea socială, condițiile precare de 

locuit, precum și calitatea insuficientă a fondului locativ; 

67. solicită Comisiei să ajute statele membre să instituie programe de investiții specifice 

pentru regiunile lor în care rata șomajului, a șomajului în rândul tinerilor și a șomajului 

de lungă durată depășește 30 %; 

68. solicită Comisiei să dedice următorul Consiliu de primăvară investițiilor sociale în 

sectoarele în care există dovezi solide că se promovează beneficiile sociale și economice 

(de exemplu, educația și îngrijirea copiilor la vârste mici, educația primară și secundară, 

formarea profesională și politicile active în domeniul pieței forței de muncă, locuințele 

sociale și convenabile, precum și asistența medicală); 

69. solicită o agendă care să se concentreze mai mult pe poziția Parlamentului și care să fie 

luată în considerare înainte de luarea unei decizii; solicită consolidarea rolului 

Consiliului EPSCO în cadrul semestrului european; 

70. solicită să se depună eforturi comune suplimentare pentru a se îmbunătăți integrarea 

migranților și a persoanelor care provin din familii de migranți pe piața forței de muncă; 

Politicile regionale 

71. apreciază faptul că fondurile alocate politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 

reprezintă 454 de miliarde EUR la prețurile curente; subliniază, cu toate acestea, 

că politica de coeziune a UE nu este doar un instrument, ci o politică structurală pe 

termen lung care urmărește să reducă disparitățile de dezvoltare dintre regiuni și să 

promoveze investițiile, ocuparea forței de muncă, competitivitatea, dezvoltarea durabilă 

și creșterea economică și reprezintă cea mai importantă și mai cuprinzătoare politică 

pentru consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în toate statele membre, 

fără nicio distincție între cele dinăuntrul și cele din afara zonei euro; reamintește faptul 

că bugetul UE este de 50 de ori mai mic decât cheltuielile publice totale ale UE-28, 

ridicându-se la aproximativ 1 % din PIB-ul UE-28; subliniază, prin urmare, că ar trebui 

să se stabilească sinergii între bugetele, prioritățile politice și acțiunile și proiectele 

Uniunii și cele ale statelor membre pentru a îndeplini obiectivele UE, menținând 

totodată echilibrul între dimensiunea economică și cea socială ale cadrului de politici al 

UE; subliniază că cerințele de cofinanțare aferente fondurilor ESI reprezintă un 

mecanism important de creare a sinergiilor; consideră că ar trebui păstrată unitatea 

bugetului UE; salută măsurile introduse în actuala perioadă de programare pentru o mai 

bună aliniere a politicii de coeziune la Strategia Europa 2020 pentru o creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; 

° 

° ° 



 

 

72. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, guvernelor și parlamentelor naționale ale statelor membre și Băncii Centrale 

Europene. 

 

 


