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Stimate domnule preşedinte, 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la propunerea de 
recomandare privind integrarea şomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de muncă 
[COM(2015) 462 final]. 

Susţinerea de către Camera Deputaţilor a principiului privind sprijinul activ 
individualizat, a cooperării consolidate dintre autorităţile de ocupare a forţei de muncă 
şi serviciile sociale, precum şi a unei cooperări strânse cu angajatorii este în deplină 
conformitate cu spiritul recomandării propuse. Recomandarea menţine, de asemenea, un 
grad ridicat de flexibilitate pentru statele membre în ceea ce priveşte atât forma, cât şi 
fondul măsurilor de punere în aplicare. Existenţa unor fundamente macroeconomice 
solide rămâne o condiţie prealabilă pentru crearea de locuri de muncă. încadrarea 
recomandării în contextul flexicurităţii oferă o perspectivă mai amplă asupra 
obiectivului general al recomandării: creşterea ratei reîncadrării în muncă a 
persoanelor aflate în şomaj de lungă durată prin oferirea de orientări privind furnizarea 
de servicii. 

Comisia subliniază că sprijinirea spiritului antreprenorial şi necesitatea intensificării 
schimburilor de bune practici privind măsurile preventive şi de remediere reprezintă 
mijloace importante de punere în aplicare a recomandării de către statele membre. 
Viitoarele iniţiative ale Comisiei privind „pilonul european al drepturilor sociale" şi 
„agenda pentru noi competenţe în Europa" abordează provocările generate de 
schimbările continue din mediul profesional, inclusiv de noile acorduri contractuale şi 
necesitatea de a se promova dezvoltarea de competenţe şi de a se valorifica pe deplin 
potenţialul locurilor de muncă în sectorul digital. 

Argumentele de mai sus se bazează pe propunerea iniţială prezentată de Comisie, care, 
în prezent, se află în curs de adoptare oficială de către Consiliu, în cadrul căruia este 
reprezentat şi guvernul ţării dumneavoastră. 

Dlui Valériu Ştefan ZGONEA 
Preşedintele Camerei Deputaţilor 
Palatul Parlamentului 
Str. Izvor nr. 2-4, sector 5 
RO - 050563 BUCUREŞTI 



Comisia speră că aceste clarificări răspund chestiunilor ridicate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 

Marianne Thyssen 
Membru al Comisiei 
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