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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri economice și 

monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

– având în vedere concluziile Consiliului din 7 decembrie 2015 intitulate „Promovarea 

economiei sociale ca factor esențial al dezvoltării economice și sociale în Europa” 

(15071/15), 

1. atestă creșterea coerenței noului semestru european integrat, care oferă mai multe ocazii 

de a colabora și comunica cu statele membre și cu părțile implicate de la toate nivelurile, 

consolidând asumarea la nivel național și propunând mai puține recomandări care să se 

concentreze pe trei priorități esențiale ca factori stabilizatori – susținerea investițiilor, 

realizarea de reforme structurale și gestionarea responsabilă a finanțelor publice – cu 

scopul de a stimula creșterea economică, crearea de locuri de muncă, posibilitățile de 

formare și educare, cercetarea și inovarea; observă că stimularea economiei sociale prin 

proiecte care încurajează creșterea și întreprinderile sociale ar putea genera locuri de 

muncă și prosperitate la nivel regional; consideră că implicarea autorităților regionale și 

locale trebuie să fie și mai mult consolidată și sugerează introducerea unui cod de 

conduită privind implicarea autorităților locale și regionale în semestrul european, 

asemănător celui privind parteneriatele din cadrul politicii de coeziune; 

2. ia act de faptul că unele state membre se confruntă în continuare cu rate ridicate ale 

șomajului, în special în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor și șomajul pe termen 

lung; subliniază că în multe state membre capacitatea de a susține piețele muncii este în 

continuare limitată și că fondurile dedicate politicii de coeziune sunt uneori singura sursă 

de investiții în creșterea economică, dezvoltare, ocuparea forței de muncă și educație; 

evidențiază, în acest context, posibilitățile actuale din cadrul semestrului european privind 

explorarea unor instrumente și mecanisme de asigurare a faptului că flexibilitatea oferită 

de Pactul de stabilitate și de creștere poate fi folosită în domenii strategice de investiții 

pentru creștere și ocuparea sustenabilă a forței de muncă; invită, de asemenea, Comisia să 

susțină statele membre în ceea ce privește utilizarea deplină a marjei lor de manevră 

bugetară pentru a susține investițiile productive și amintește faptul că beneficiile 

reformelor structurale pot apărea pe termen lung; consideră, de asemenea, că ar trebui 

avută în vedere și implicarea beneficiarilor investițiilor finanțate prin fondurile structurale 

și de investiții europene (fondurile ESI) în perioada 2014-2020 atunci când se evaluează 

semestrul european în curs; 

3. subliniază rolul-cheie pe care întreprinderile din domeniul economiei sociale îl au în 

generarea unei dezvoltări regionale foarte competitive și mai echitabile prin gama sa 

diversă de modele de afaceri cu obiective sociale și ecologice; subliniază că trebuie sporită 

vizibilitatea parteneriatelor care există deja între autoritățile regionale și locale și 

organizațiile din domeniul economiei sociale în toate statele membre; invită Comisia să 

prezinte un plan de acțiune al UE pentru întreprinderile din economia socială pentru a 

debloca întregul potențial de creștere durabilă; 

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa cumulată a investițiilor, care afectează creșterea 

durabilă pe termen lung și crearea de locuri de muncă de calitate și regretă, în acest 

context, adoptarea târzie a programelor operaționale din cadrul politicii de coeziune în 
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cadrul perioadei de programare actuale; subliniază, prin urmare, importanța punerii rapide 

și coerente în aplicare a acestora, prin coordonare cu alte programe și inițiative finanțate 

de UE; amintește, în acest context, că Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) 

trebuie utilizat în mod complementar și suplimentar față de fondurile ESI, astfel încât să 

poată fi valorificat tot potențialul de investiții publice și private și să fie asigurat un 

echilibru geografic mai echitabil; remarcă, la un nivel mai general, că sinergiile și 

complementaritățile dintre diferite fonduri, programe, inițiative (inclusiv programul pentru 

Ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) și programul Orizont 2020) ale UE și 

investițiile naționale trebuie exploatate pentru a crește la maximum impactul deplin al 

investițiilor previzionate, a reduce diferențele teritoriale și a îndeplini mai bine obiectivele 

Strategiei Europa 2020; subliniază și faptul că guvernanța pe mai multe niveluri trebuie 

consolidată, iar calitatea generală a administrației publice trebuie îmbunătățită, atât la 

nivel orizontal, cât și vertical, acordând atenție mai ales capacității administrative, precum 

și consolidării normelor în materie de achiziții publice, transparenței, responsabilității și 

luptei împotriva corupției; 

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

larg de guvernanță economică, pentru susținerea eforturilor de redresare necesare pentru 

realizarea conformității cu 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 însă 

că aplicarea unor astfel de măsuri ar trebui să fie întotdeauna justificată și transparentă și 

să țină seama de situația socioeconomică specifică a statului membru respectiv, pentru a 

evita limitarea investițiilor regionale și locale, care au un rol absolut esențial pentru 

economiile statelor membre, în special pentru întreprinderile 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; 

6. 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 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, care urmează a fi exprimată în cadrul dialogului 

structurat;  

7. invită Comisia să țină mai bine seama de Strategia Europa 2020 și să abordeze obiectivele 

sale cheie în mod adecvat, îmbunătățind punerea sa în practică, realizând o analiză 
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strategică în contextul semestrului european și propunând măsuri și o metodologie pentru 

mai buna monitorizare a cheltuirii fondurilor UE legate de obiectivele Strategiei Europa 

2020; consideră că viitoarea revizuire a cadrului financiar multianual (CFM) va constitui o 

bună oportunitate pentru a analiza, a evalua și, dacă este necesar, a îmbunătăți valoarea 

adăugată a fondurilor ESI pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020, care are 

o legătură indirectă cu procesele din cadrul semestrului european; 

8. subliniază că este important să se reechilibreze asimetriile economice generate de 

diferitele politici monetare dintre zona euro și țările din afara acesteia pentru a îndeplini 

obiectivele politicii de coeziune teritorială;  

9. consideră că asigurarea transparenței și a eficienței cheltuielilor publice are un rol 

fundamental pentru crearea unui mediu favorabil creșterii; consideră, în plus, că ar trebui 

să se încerce mai puternic să se realizeze o simplificare a procedurilor administrative cu 

scopul principal de a reduce sarcina administrativă; salută faptul că mai multe state 

membre au putut da curs recomandărilor specifice pentru fiecare țară în cadrul 

programelor lor operaționale prin investiții cu obiective precise sau reforme realizate în 

contextul condiționalităților ex ante; subliniază că recomandările specifice fiecărei țări ar 

putea fi un instrument util pentru diseminarea șanselor de investiții și că, împreună cu 

condiționalitățile ex ante din cadrul politicii de coeziune, acestea ar putea avea un rol 

esențial, deoarece au efecte de propagare pozitive majore asupra mediului de investiții de 

la scară mai largă; apreciază faptul că investițiile realizate prin fondurile ESI contribuie 

deja la realizarea reformelor structurale și cresc performanța economică totală din statele 

membre, conform recomandărilor specifice fiecărei țări, contribuind la îndeplinirea 

obiectivelor strategice ale UE privind generarea creșterii economice, a unor locuri de 

muncă de calitate și a unei dezvoltări durabile în întreaga Uniune, inclusiv în regiunile sau 

zonele afectate de handicapuri naturale sau geografice; 

10. este de părere că Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) propus ar trebui 

să acorde asistență dedicată și adaptată statelor membre pe o bază de voluntariat, pentru a 

le sprijini în legătură cu elaborarea și realizarea reformelor instituționale, structurale și 

administrative, ca ajutor suplimentar și asigurându-se, totodată, că nu există nicio 

finanțare care se suprapune cu alte instrumente ale Uniunii sau cu alte tipuri de asistență 

tehnică folosite deja sau care să le dubleze pe acestea; invită Comisia, în acest context, să 

elaboreze un document strategic unic în care să fie stabilite prioritățile și criteriile privind 

folosirea PSRS împreună cu alte măsuri de consolidare a capacității UE; subliniază că 

propunerea de transfer bugetar de la asistența tehnică acordată în cadrul politicii de 

coeziune la PSRS realizat la inițiativa Comisiei nu ar trebui să constituie un precedent 

pentru propunerile viitoare. 
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