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Proiect de aviz al Comisiei pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, 

cercetare și cultură – Integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă 

 

I. RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE 

 

Amendamentul 1 

Propunere de recomandare 

Considerentul (3) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

Șomajul de lungă durată afectează persoanele în 

cauză, reduce potențialul de creștere al 

economiilor UE, sporește riscul de excluziune 

socială, sărăcia și inegalitățile și duce la creșterea 

costurilor serviciilor sociale și ale finanțelor 

publice. Șomajul de lungă durată duce la pierderi 

de venit, la erodarea competențelor, la o incidență 

mai ridicată a problemelor de sănătate și la un 

grad mai mare de sărăcie a gospodăriilor. 

Șomajul de lungă durată afectează persoanele în 

cauză, reduce potențialul de creștere al 

economiilor UE, sporește riscul de excluziune 

socială, sărăcia și inegalitățile și duce la creșterea 

costurilor serviciilor sociale și ale finanțelor 

publice. Șomajul de lungă durată duce la pierderi 

de venit, la erodarea competențelor, la o incidență 

mai ridicată a problemelor de sănătate și la un 

grad mai mare de sărăcie a gospodăriilor. 

Conform raportului celor cinci președinți 

(intitulat „Finalizarea Uniunii economice și 

monetare a Europei”), acest fenomen 

„constituie una dintre principalele cauze care 

generează inegalitate și excluziune socială. Este 

esențial să existe piețe eficace de ocupare a 

forței de muncă, deoarece acestea promovează 

un nivel ridicat al ocupării forței de muncă și 

sunt capabile să absoarbă șocurile fără a genera 

niveluri excesive ale șomajului...” 

 

Expunere de motive 

 

 

 

Amendamentul 2 

Propunere de recomandare 

Considerentul (4) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

Printre cei mai vulnerabili în fața șomajului de 

lungă durată sunt persoanele cu un nivel scăzut 

de competențe sau calificări, resortisanții țărilor 

terțe, persoanele cu handicap și minoritățile 

defavorizate, cum ar fi romii. Activitatea 

profesională anterioară joacă, de asemenea, un rol 

important, întrucât în unele țări, aspectele 

Printre cei mai vulnerabili în fața șomajului de 

lungă durată sunt persoanele cu un nivel scăzut 

de competențe sau calificări, femeile și mamele 

singure, resortisanții țărilor terțe, persoanele cu 

handicap și minoritățile defavorizate, cum ar fi 

romii. O chestiune importantă legată de șomajul 

de lungă durată o reprezintă numărul mare de 
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sectoriale și ciclice sunt esențiale pentru a explica 

persistența șomajului de lungă durată. 

tineri afectați, având în vedere implicațiile sub 

aspectul riscurilor de marginalizare socială, de 

abandon școlar și de pierdere a capacității de 

producție a societății, indusă de absența lor de 

pe piața forței de muncă. Activitatea 

profesională anterioară joacă, de asemenea, un rol 

important, întrucât în unele țări, aspectele 

sectoriale, teritoriale și ciclice sunt esențiale 

pentru a explica persistența șomajului de lungă 

durată. 

 

Expunere de motive 

 

 

 

Amendamentul 3 

Propunere de recomandare 

Considerentul (7) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

Investițiile în capitalul uman trebuie să fie 

îmbunătățite și eficientizate cu scopul de a oferi 

unui număr mai mare de persoane competențe 

relevante și de calitate, de a aborda deficitul de 

competențe, de a pune bazele unei tranziții ușoare 

de la etapa de învățare la găsirea unui loc de 

muncă și de a menține capacitatea de inserție 

profesională. Îmbunătățirea rezultatelor și a 

relevanței sistemelor de educație și formare va 

contribui la limitarea fluxului de noi șomeri. În 

acest sens, trebuie continuată modernizarea 

sistemelor de educație și de formare, în 

conformitate cu semestrul european, cu cadrul 

strategic pentru cooperarea europeană în 

domeniul educației și formării profesionale („ET 

2020”)
1
, cu Recomandarea Parlamentului 

European și a Consiliului privind competențele 

fundamentale pentru învățarea continuă
2
 și cu 

Recomandarea Comisiei privind incluziunea 

activă a persoanelor excluse de pe piața forței de 

muncă
3
. 

Investițiile în capitalul uman trebuie să fie 

îmbunătățite și eficientizate cu scopul de a oferi 

unui număr mai mare de persoane competențe 

relevante și de calitate, de a aborda deficitul de 

competențe, de a pune bazele unei tranziții ușoare 

de la etapa de învățare la găsirea unui loc de 

muncă și de a menține capacitatea de inserție 

profesională. Îmbunătățirea rezultatelor și a 

relevanței sistemelor de educație și formare va 

contribui la limitarea fluxului de noi șomeri, 

după cum combaterea abandonului școlar, care 

se numără printre obiectivele Strategiei Europa 

2020, va sluji la preîntâmpinarea șomajului de 

lungă durată (fiind una dintre cauzele 

principale ale acestuia). În acest sens, trebuie 

continuată modernizarea sistemelor de educație și 

de formare, în conformitate cu semestrul 

european, cu cadrul strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educației și formării 

profesionale („ET 2020”)
1
, cu Recomandarea 

Parlamentului European și a Consiliului privind 

competențele fundamentale pentru învățarea 

continuă
2
 și cu Recomandarea Comisiei privind 

incluziunea activă a persoanelor excluse de pe 

piața forței de muncă
3
. 
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Expunere de motive 

 

 

 

Amendamentul 4 

Propunere de recomandare 

Considerentul (10) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

Măsurile propuse în prezenta recomandare ar 

trebui să fie pe deplin compatibile cu 

recomandările specifice fiecărei țări emise în 

contextul semestrului european și punerea lor în 

aplicare ar trebui să se desfășoare în deplină 

conformitate cu normele Pactului de stabilitate și 

de creștere. 

Măsurile propuse în prezenta recomandare ar 

trebui să fie pe deplin compatibile cu 

recomandările specifice fiecărei țări emise în 

contextul semestrului european și punerea lor în 

aplicare ar trebui să se desfășoare în deplină 

conformitate cu normele Pactului de stabilitate și 

de creștere. Cu toate acestea, atunci când 

angajamentele necesare pentru a adapta 

structura serviciilor de ocupare a forței de 

muncă la standardele stabilite de cele mai bune 

practici sunt mai importante, ar trebui să se 

prevadă o mai mare flexibilitate a normelor și 

redefinirea fondurilor necesare. Spre această 

concluzie tinde și raportul celor cinci președinți 

(„Finalizarea Uniunii economice și monetare a 

Europei”), atunci când subliniază importanța 

procedurii de promovare a stabilității 

economice, văzută ca „un instrument pentru a 

preveni și a corecta dezechilibrele înainte ca 

acestea să scape de sub control”. 

 

Expunere de motive 

Având în vedere decalajele actuale dintre serviciile de ocupare a forței de muncă din statele membre, 

trebuie să se acționeze în vederea îmbunătățirii standardelor de intervenție în toate țările. Din acest 

motiv, recomandarea privind adaptarea structurii serviciilor de ocupare a forței de muncă trebuie 

însoțită de identificarea mecanismelor necesare de sprijinire a acesteia, dat fiind că structura 

respectivă este de obicei mai fragilă în țările în care rata șomajului de lungă durată este mai mare. 

 

 

Amendamentul 5 

Propunere de recomandare 

Considerentul (13) – se introduce un nou considerent 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

 Concluziile Consiliului referitoare la integrarea 

imigranților din țărilor terțe cu reședința în UE 

au confirmat principiile comune de bază ale 
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politicii de integrare a migranților în Uniune; 

principiile au fost adoptate în 2004, iar unul 

dintre ele afirmă că „ocuparea forței de muncă 

este un element-cheie al procesului de integrare, 

fiind esențială pentru participarea imigranților, 

pentru contribuția acestora la societatea-gazdă 

și pentru vizibilitatea acestei contribuții”. 

 

Expunere de motive 

 

 

 

Amendamentul 6 

Propunere de recomandare 

Considerentul (15) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

Ar trebui depuse eforturi intensificate de 

integrare pe piața forței de muncă a persoanelor 

cele mai afectate de șomajul de lungă durată. 

Acest lucru trebuie să fie corelat cu un grad sporit 

de înregistrare la serviciile de ocupare a forței de 

muncă și la alte agenții competente pentru a 

remedia acoperirea insuficientă a măsurilor de 

sprijin. 

Ar trebui depuse eforturi intensificate de 

integrare pe piața forței de muncă a persoanelor 

cele mai afectate de șomajul de lungă durată. 

Acest lucru trebuie să fie corelat cu un grad sporit 

de înregistrare la serviciile de ocupare a forței de 

muncă și la alte agenții competente pentru a 

remedia acoperirea insuficientă a măsurilor de 

sprijin. În vederea înregistrării unui număr cât 

mai mare de șomeri la serviciile de ocupare a 

forței de muncă, este nevoie de o strategie de 

comunicare specifică, a cărei eficacitate ar 

putea spori prin implicarea organizaţiilor 

societăţii civile. Cu toate acestea, înregistrarea 

singură nu este suficientă, dacă serviciile de 

ocupare a forței de muncă nu își dovedesc 

ulterior capacitatea de a propune un parcurs 

personalizat, în măsură să ducă la inserție 

profesională, iar șomerii nu se vor simți nici ei 

îndemnați să se înregistreze, dacă serviciile nu 

se vor dovedi mai eficiente. 

 

Expunere de motive 

Înregistrarea la serviciile de ocupare a forței de muncă cere fără îndoială o strategie eficientă de 

comunicare, dar foarte multe depind de eficiența demonstrată a serviciilor respective sub aspectul 

reinserției profesionale. Din acest motiv, capacitatea efectivă a statelor membre de consolidare a 

structurilor existente este esențială inclusiv pentru a-i încuraja pe șomeri să se înregistreze. 
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Amendamentul 7 

Propunere de recomandare 

Considerentul (17) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

Abordările individualizate în sprijinul șomerilor 

de lungă durată trebuie să contracareze 

obstacolele care duc la un șomaj persistent, prin 

actualizarea și completarea evaluărilor inițiale 

realizate în momentul înregistrării. Astfel, 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 

vor fi orientate către serviciile de sprijin, cum ar 

fi consilierea financiară în materie de datorii, 

reabilitarea, asistența socială, serviciile de 

îngrijire, integrarea migranților, sprijin în ceea ce 

privește locuința și transportul, care oferă soluții 

pentru a depăși obstacolele în calea găsirii unui 

loc de muncă și să capaciteze șomerii să atingă 

obiective clare care să conducă la angajare. 

Abordările individualizate în sprijinul șomerilor 

de lungă durată trebuie să contracareze 

obstacolele care duc la un șomaj persistent, prin 

actualizarea și completarea evaluărilor inițiale 

realizate în momentul înregistrării. Astfel, 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 

vor fi orientate către serviciile de sprijin, cum ar 

fi consilierea financiară în materie de datorii, 

reabilitarea, asistența socială, serviciile de 

îngrijire, integrarea migranților, sprijin în ceea ce 

privește locuința și transportul, care oferă soluții 

pentru a depăși obstacolele în calea găsirii unui 

loc de muncă și să capaciteze șomerii să atingă 

obiective clare care să conducă la angajare. Ar 

trebui luată în considerare posibilitatea de a 

prevedea obligația înregistrării la serviciile de 

ocupare a forței de muncă, în cazul șomerilor de 

lungă durată care beneficiază de asistență 

socială. 

 

Expunere de motive 

 

 

 

Amendamentul 8 

Propunere de recomandare 

Considerentul (22) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

Acțiunile prevăzute în propunerea de 

recomandare respectă pe deplin, consolidează și 

consacră drepturile fundamentale, în special cele 

instituite prin articolul 29 și articolul 34 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

Acțiunile prevăzute în propunerea de 

recomandare respectă pe deplin, consolidează și 

consacră drepturile fundamentale, în special cele 

instituite prin articolul 29 și articolul 34 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

Prin urmare, ar fi de dorit ca tema șomajului de 

lungă durată – și, în general, cea a riscului de 

sărăcie – să genereze un angajament la nivel 

european, mai degrabă decât la cel național, 

fiind vorba despre un aspect care, mai mult 

decât oricare altul, contribuie la consolidarea 
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sentimentului de apartenență, crucial pentru 

succesul proiectului european, într-o etapă în 

care tendințele populiste din multe țări riscă să 

aibă un efect contrar. 

 

Expunere de motive 

Tema șomajului de lungă durată este strâns legată de cea a sărăciei, având în vedere că mulți dintre 

șomerii de lungă durată riscă să se regăsească în această situație, atunci când încetează să primească 

ajutor de șomaj. S-ar impune ca această problemă să genereze un angajament asumat direct de către 

UE, și să nu rămână pe seama fiecărui stat membru în parte. 

 

 

Amendamentul 9 

Propunere de recomandare 

Primul paragraf 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

Să sprijine înregistrarea persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă și instituirea unor 

măsuri de integrare mai strâns legate de piața 

forței de muncă. Să efectueze o evaluare 

individuală a șomerilor de lungă durată 

înregistrați. Să le ofere posibilitatea de a încheia 

un acord specific de integrare în muncă cel târziu 

la 18 luni de la intrarea în șomaj. În acest sens: 

Să sprijine înregistrarea persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă și instituirea unor 

măsuri de integrare mai strâns legate de piața 

forței de muncă. Să efectueze o evaluare 

individuală a șomerilor de lungă durată 

înregistrați. Să le ofere posibilitatea de a încheia 

un acord specific de integrare în muncă cel târziu 

la 18 luni de la intrarea în șomaj. Să prevadă 

măsuri generale de combatere a sărăciei și 

excluziunii sociale, dacă acestea nu există sau 

sunt insuficiente, menite să completeze 

veniturile și să întregească eforturile de 

reinserție profesională. În acest sens: 

 

Este necesară consolidarea serviciilor existente 

de ocupare a forței de muncă 

 

Expunere de motive 

 

 

 

Amendamentul 10 

Propunere de recomandare 

Primul paragraf – se introduce un nou punct după primul paragraf 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

 Să instituie servicii de ocupare a forței de 

muncă capabile, în termeni de logistică și de 

calificare a personalului, să contribuie la 
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realizarea obiectivelor recomandării. 

Standardele de definire a respectivelor servicii 

vor trebui să se bazeze pe rezultatele activității 

rețelei UE a serviciilor publice de ocupare a 

forței de muncă. Va trebui așadar să se 

precizeze ce resurse sunt necesare pentru 

adaptarea structurilor existente și să se 

stabilească cum și unde vor trebui găsite 

acestea, fără a exclude posibilitatea conceperii 

unor soluții finanțate (total sau parțial) din 

bugetul european, ținând seama de faptul că 

reducerea șomajului de lungă durată reprezintă 

un obiectiv strategic fundamental pentru 

întreaga Uniune. De asemenea, acordarea de 

sprijin economic ar putea fi condiționată de 

efectuarea unor reforme suplimentare în ceea 

ce privește organizarea sistemului serviciilor de 

ocupare a forței de muncă în țările în care 

Comisia și Consiliul ar considera că sunt 

necesare, în cadrul semestrului european. 

 

Expunere de motive 

Având în vedere decalajele actuale dintre serviciile de ocupare a forței de muncă din statele membre, 

trebuie să se acționeze în vederea îmbunătățirii standardelor de intervenție în toate țările. Din acest 

motiv, recomandarea privind adaptarea structurii serviciilor de ocupare a forței de muncă trebuie 

însoțită de identificarea mecanismelor necesare de sprijinire a acesteia, dat fiind că structura 

respectivă este de obicei mai fragilă în țările în care rata șomajului de lungă durată este mai mare. 

 

 

Amendamentul 11 

Propunere de recomandare 

Al șaselea paragraf 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

Șomerilor de lungă durată înregistrați care nu pot 

beneficia de Garanția pentru tineret li se va oferi 

posibilitatea de a încheia un acord de integrare în 

muncă cel târziu la 18 luni de la intrarea în 

șomaj. Acest acord ar trebui să cuprindă cel puțin 

o ofertă individuală de servicii în vederea găsirii 

unui loc de muncă și identificarea unui punct de 

contact unic. 

Șomerilor de lungă durată înregistrați care nu pot 

beneficia de Garanția pentru tineret li se va oferi 

posibilitatea de a încheia un acord de integrare în 

muncă în cursul primelor 18 luni de la intrarea în 

șomaj. Acest acord ar trebui să cuprindă cel puțin 

o ofertă individuală de servicii în vederea găsirii 

unui loc de muncă și identificarea unui punct de 

contact unic. Acordul de integrare în muncă 

trebuie elaborat printr-o interacțiune proactivă 

cu persoana aflată în șomaj, astfel încât aceasta 

să și-l asume și să devină părtaș la acesta. 
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Expunere de motive 

Ar trebui ca măsurile privitoare la șomeri să fie luate cât mai devreme, adică în primele 12 luni (la 

sfârșitul cărora șomajul devine de lungă durată); ar mai trebui avută în vedere și o implicare mai 

activă a acestuia în definirea profilului și capacităților proprii, inclusiv pentru a-l responsabiliza într-o 

mai mare măsură sub aspectul acceptării eventualelor propuneri de formare sau de angajare. 

 

 

Amendamentul 12 

Propunere de recomandare 

Recomandarea (7) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

Să stabilească parteneriate între angajatori, 

partenerii sociali, serviciile de ocupare a forței de 

muncă, autoritățile publice și serviciile sociale, 

pentru a garanta că ofertele sunt adaptate nevoilor 

reale ale întreprinderilor și angajaților. 

Să stabilească parteneriate între angajatori, 

partenerii sociali, serviciile de ocupare a forței de 

muncă, autoritățile publice și serviciile sociale, 

pentru a garanta că ofertele sunt adaptate nevoilor 

reale ale întreprinderilor, ale colectivității locale 

și ale angajaților. 

 

Expunere de motive 

 

 

 

Amendamentul 13 

Propunere de recomandare 

Recomandarea (9) – se introduce un nou punct  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

 Să sporească gradul de integrare în utilizarea 

fondurilor structurale, făcând legătura între 

intervențiile de natură formativă, finanțate prin 

FSE, și cele care vin în sprijinul creșterii și 

inovării, finanțate din alte fonduri structurale, 

prevăzând în special stimulente pentru 

întreprinderile care angajează șomeri de lungă 

durată, spre formarea cărora resursele FSE ar 

trebui să se îndrepte cu precădere. Statele 

membre sunt invitate să sprijine autoritățile care 

promovează proiecte de integrare funcțională cu 

ajutorul fondurilor structurale, inclusiv prin 

intermediul „rezervei de performanță”. 
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Expunere de motive 

Întrucât inserția profesională a șomerilor de lungă durată este ceva mai dificilă, trebuie fructificată la 

maximum utilizarea fondurilor structurale pentru a susține cererea, prin recompensarea 

întreprinderilor care, urmărind să facă angajări, se orientează către șomerii de lungă durată, a căror 

formare ar putea fi sprijinită din resursele FSE. 

 

 

Amendamentul 14 

Propunere de recomandare 

Recomandarea (10) – se introduce un nou punct după „RECOMANDĂ COMISIEI” 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

 Să precizeze, pe baza propunerilor rețelei 

serviciilor publice de ocupare a forței de muncă 

(instituită prin Decizia nr. 573/2014/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 

15 mai 2014), care sunt standardele calitative și 

cantitative pe care serviciile respective din 

fiecare țară trebuie să le respecte.  

 

Expunere de motive 

Statele membre vor trebui să își organizeze adecvat serviciile de ocupare a forței de muncă, pentru a 

combate șomajul structural prin utilizarea cât mai eficientă a resurselor FSE. Problema șomajului 

suplimentar generat de ciclu va putea fi rezolvată cu ajutorul resurselor comune, la care toate țările, 

indiferent de nivelul lor de șomaj structural, pot avea acces. Acest lucru ar permite o stabilizare a 

ciclului, de care fiecare țară ar putea să beneficieze pe termen mediu și lung. 

 

 

Amendamentul 15 

Propunere de recomandare 

Recomandarea (10) – se introduce un nou punct după „RECOMANDĂ COMISIEI” 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

 Să facă distincția între șomajul structural (în 

cazul căruia fiecare țară trebuie să utilizeze 

resurse proprii sau pe cele alocate de FSE 

obiectivului tematic „Consolidarea capacității 

administrative”) și cel determinat de o recesiune 

intensă și de durată care, generând o creștere 

considerabilă a nivelului șomajului, supun 

serviciile de ocupare a forței de muncă unor 

presiuni suplimentare. 

Să cuantifice, pe baza unor standarde 

predefinite, cerințele de consolidare temporară a 

structurilor existente, pentru a face față 
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șocurilor conjuncturale. 

Să susțină cheltuielile suplimentare prin 

intermediul unui fond european special, 

eventual creat cu prilejul evaluării la jumătatea 

perioadei a cadrului financiar multianual și 

care să poată fi accesat în anumite condiții 

verificabile obiectiv, dar și în contextul adoptării 

și aplicării de reforme ce vizează eficientizarea 

serviciilor publice și private de ocupare a forței 

de muncă din statele membre, în situațiile și în 

domeniile identificate în recomandările 

specifice fiecărei țări din cadrul semestrului 

european. 

 

Expunere de motive 

 

 

 

Amendamentul 16 

Propunere de recomandare 

Recomandarea (10) – se introduce un nou punct după „RECOMANDĂ COMISIEI” 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

 Să încurajeze combinarea măsurilor de 

sprijinire a șomerilor de lungă durată cu 

măsurile generale de combatere a sărăciei, 

astfel încât, atunci când obiectivul reintegrării 

pe piața forței de muncă nu este atins, iar 

ajutorul de șomaj scade, șomerul să primească 

totuși un venit minim (bineînţeles, în condițiile 

unei stări de sărăcie dovedite), dacă acceptă să 

efectueze activități în folos public, temporar și în 

scop formativ, în vederea reinserției 

profesionale. 

 

Expunere de motive 

Dacă nu se reușește reintegrarea pe piața forței de muncă a șomerului de lungă durată, trebuie găsite 

soluții adecvate pentru ca, la momentul încetării ajutorului de șomaj, acesta să nu se găsească într-o 

situație de excluziune sau de sărăcie, care costă societatea și pune la încercare coeziunea 

socioeconomică. 
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Amendamentul 17 

Propunere de recomandare 

Recomandarea (10) – se introduce un nou punct după „RECOMANDĂ COMISIEI” 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

 Acest tip de intervenții trebuie integrat în cadrul 

garantării drepturilor sociale care trebuie 

instituite prin politici de combatere a sărăciei, la 

care fac trimitere „Recomandarea Comisiei din 

3 octombrie 2008 privind incluziunea activă a 

persoanelor excluse de pe piața muncii 

(2008/867/CE)” și, ulterior, Comunicarea 

Comisiei intitulată „Către investiții sociale 

pentru promovarea creșterii și coeziunii” 

[COM(2013) 83 final]. CoR invită Comisia să 

verifice punerea în aplicare de către statele 

membre a respectivelor orientări. 

 

Expunere de motive 

 

 

 

Amendamentul 18 

Propunere de recomandare 

Recomandarea (15) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR 

Să evalueze măsurile luate ca urmare a prezentei 

recomandări, în cooperare cu statele membre și 

după consultarea părților interesate, și să prezinte 

un raport Consiliului privind lecțiile învățate, 

până la ... [3 ani de la adoptarea recomandării]. 

Să evalueze măsurile luate ca urmare a prezentei 

recomandări, în cooperare cu statele membre și 

după consultarea părților interesate, în special: 

• pentru a sprijini eforturile statelor membre 

de modernizare a sistemelor de protecţie 

socială, inclusiv sub aspectul conceperii de 

mecanisme adecvate pentru asigurarea unui 

venit minim, cu scopul punerii la punct a 

unui sistem european de asigurare 

împotriva șomajului de lungă durată, pe 

baza unor indicatori economico-financiari 

comuni. Acest lucru este menționat și în 

raportul celor cinci președinți („Finalizarea 

Uniunii economice și monetare a Europei”), 

care susține necesitatea unui „sistem eficace 

de protecție socială, menit să îi protejeze pe 

cei mai vulnerabili membri ai societății, 

inclusiv prin garantarea unui «nivel minim 
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de protecție socială»”; 

• pentru a identifica, în cursul exercițiului de 

evaluare a cadrului financiar multianual 

2014-2020, prioritățile în materie de alocare 

a resurselor financiare ale UE, atât în 

vederea continuării acțiunilor legate de 

Garanția pentru tineret, cât și a adoptării 

unor măsuri mai adecvate de combatere a 

șomajului de lungă durată; 

și să prezinte un raport Consiliului privind lecțiile 

învățate, până la ... [3 ani de la adoptarea 

recomandării]. 

 

Expunere de motive 

Șomajul de lungă durată este doar un aspect al problemei generale reprezentate de sărăcie, cu 

consecinţe economice și sociale deosebit de grave. Prin urmare, se impune ca acțiunile preconizate în 

recomandare să aibă și o dimensiune axată pe combaterea sărăciei, motiv pentru care toate țările ce nu 

au luat măsuri în acest sens până acum sunt invitate să o facă. 

 

II. RECOMANDĂRI POLITICE 

 

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR 

 

Observații preliminare 

 

1. subliniază că trebuie apreciat faptul că propunerea de recomandare abordează problema 

șomajului de lungă durată, din cauza consecințelor sale pe plan economic şi social; 

 

2. remarcă importanța pe care propunerea o acordă reintegrării șomerilor pe piața muncii, 

conferind serviciilor de ocupare a forței de muncă sarcina de a acorda asistență persoanelor 

respective, implicând toți actorii economici și sociali în facilitarea reinserției profesionale; 

 

3. subliniază atenția acordată instrumentelor de guvernanţă a sistemului, prin punerea accentului 

pe punctul unic de contact; 

 

4. observă că propunerea are implicații semnificative și în domeniul combaterii sărăciei, care 

rămâne unul dintre cele mai greu de atins obiective ale Strategiei Europa 2020, din cauza crizei 

economice. 

 

Observații generale 

 

Observă însă că propunerea pare să ignore anumite aspecte, motiv pentru care: 

 

5. atrage atenţia asupra necesității de a consolida serviciile de ocupare a forței de muncă; într-

adevăr, recomandarea se rezumă la a propune o mai mare coordonare a acțiunilor de sprijin care 

rămân, însă, în sarcina fiecărei țări în parte și nu acordă suficientă atenție diferențelor existente 

sub aspectul amplorii problemei și al resurselor alocate structurilor care se ocupă de aceasta, 
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după cum s-a putut observa deja în cazul punerii în aplicare a Garanției pentru tineret. Așadar, 

în multe țări este nevoie de o consolidare semnificativă a serviciilor de ocupare a forței de 

muncă. Un exemplu de decalaj este raportul dintre operatorii de astfel de servicii și populația 

activă, care este în Germania de 1 la 400, în Franța de 1 la 600 și în Italia de 1 la 3 000; 

 

6. subliniază necesitatea identificării resurselor necesare pentru adaptarea la cele mai bune practici. 

Acest lucru se poate face prin utilizarea rezultatelor lucrărilor rețelei europene a serviciilor 

publice de ocupare a forței de muncă (instituită prin Decizia nr. 573/2014/UE), evaluarea 

resurselor financiare necesare pentru alinierea tuturor țărilor la standardele stabilite și 

propunerea de metode prin care fiecare țară va trebui să remedieze deficiențele; 

 

7. subliniază că trebuie să se facă distincție între componenta structurală a șomajului și cea 

dinamică, determinată de evoluția specifică a ciclului. Serviciile de ocupare a forței de muncă 

(structurate pentru a face față primei componente) vor trebui să devină capabile să se adapteze 

rapid la cerințele suplimentare impuse de ciclurile economice extrem de negative. Costurile de 

adaptare a structurilor existente la prima cerință vor trebui suportate de statele membre inclusiv 

grație utilizării FSE (obiectivul tematic „Consolidarea capacității administrative”); necesitățile 

ulterioare, generate de crizele conjuncturale, ar trebui acoperite dintr-un fond suplimentar, 

susținut la nivel european, care să fie eventual creat cu prilejul evaluării la jumătatea perioadei a 

cadrului financiar multianual și să poată fi accesat în anumite condiții, verificabile obiectiv; 

 

8. subliniază că această idee a reorganizării serviciilor de ocupare a forței de muncă ar putea să își 

dovedească eficiența în privința șomajului de lungă durată, dar și (după cum se susține în 

rezoluția PE) în cazul șomerilor de scurtă durată și al șomajului în rândul tinerilor; 

 

9. atrage atenția asupra necesității unor intervenții care să pună mai mult accent și pe dimensiunea 

cererii, deoarece, atunci când aceasta stagnează, e dificil pentru un șomer să găsească din nou 

loc de muncă, chiar dacă este beneficiarul unui proiect individualizat de formare. În acest 

context, chiar dacă apreciază sugestiile din recomandare menite să strângă relațiile cu 

angajatorii, consideră că, pentru a spori cererea de forță de muncă, ar trebui impulsionată mai 

mult integrarea fondurilor structurale. Astfel, FEDR și FEADR, care se adresează 

întreprinderilor capabile să propună proiecte inovatoare ce vizează creșterea competitivității 

sistemului, oferă adesea posibilitatea angajării de persoane bine pregătite. În aceste cazuri, 

legătura cu activitățile de formare finanțate prin FSE ar putea contribui la reinserția profesională 

a șomerilor. Utilizarea integrată a resurselor ar putea fi încurajată de statele membre și prin 

folosirea rezervei de performanţă; 

 

10. observă că, întrucât în cazul unui eșec al parcursului de reinserție și al încetării ajutorului de 

șomaj, șomerul de lungă durată riscă să fie marginalizat, este esențial ca fiecare țară să prevadă 

acțiuni de combatere a sărăciei, în conformitate cu orientările definite deja de Comisia 

Europeană în „Recomandarea Comisiei din 3 octombrie 2008 privind incluziunea activă a 

persoanelor excluse de pe piața muncii (2008/867/CE)” și reafirmate prin Comunicarea 

Comisiei intitulată „Către investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii” 

[COM(2013) 83 final]. CoR speră că statele membre vor pune efectiv în practică recomandările 

Comisiei Europene; 
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11. atrage atenția și asupra necesității de a condiționa accesul la măsuri de combatere a sărăciei de 

acordul privind efectuarea de activități în folos public, pe durată limitată și, de bună seamă, în 

cadrul unui parcurs formativ ce vizează reinserția profesională; 

 

12. subliniază rolul central al regiunilor şi al autorităţilor locale, care sunt în mod normal 

coordonatorii parcursului de îmbunătățire a serviciilor de ocupare a forței de muncă, aceasta și 

din cauză că, în multe state membre, programarea și gestionarea fondurilor structurale este de 

competența lor; 

 

13. solicită așadar ca propunerea de recomandare a Comisiei să țină seama în mai mare măsură de 

dimensiunea regională a problemei și invită ca atare Consiliul să ia în considerare rolul esențial 

pe care aceste autorități îl pot juca în creșterea eficienţei serviciilor de ocupare a forței de 

muncă. 

 

Bruxelles, ... 
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