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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaște că economia UE continuă să crească, ocuparea forței de muncă a crescut, iar 
deficitul de investiții provocat de criză aproape s-a încheiat, cu toate că investițiile 
publice se situează încă sub nivelul înregistrat înainte de criză, cu lacune majore în 
unele dintre statele cele mai afectate de criză; evidențiază, cu toate acestea, faptul că 
încă mai există puncte slabe, creșterea nu a adus aceleași beneficii tuturor, ratele 
șomajului sunt încă ridicate în mai multe state membre, iar disparitățile economice, 
sociale, regionale și teritoriale reprezintă în continuare un motiv de îngrijorare; 
subliniază că, în ciuda faptului că investițiile au crescut, impactul lor asupra 
productivității a fost insuficient, și că o mai bună direcționare a investițiilor din cadrul 
politicii de coeziune, împreună cu complementaritatea acestora cu alte programe ale 
Uniunii, precum și cu investițiile publice și private, sunt, prin urmare, necesare pentru a 
crește productivitatea și a nivela diferențele dintre statele membre; ia act de faptul că 
Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) trebuie să se concentreze și pe îmbunătățirea 
aspectelor sociale și pe realizarea creșterii sustenabile;

2. subliniază că UE trebuie să sprijine așa-numita redresare prin politici economice care să 
protejeze serviciile publice și să îmbunătățească calitatea și accesibilitatea serviciilor de 
interes general;

3. reamintește că, exprimate în procente din PIB, investițiile publice din 2017 din UE 
(2,7 %) și din zona euro (2,6 %) au fost destul de scăzute comparativ cu media ultimilor 
10 ani (3,2 %, respectiv 3,0 %); reamintește, de asemenea, că din acest motiv, 
investițiile publice trebuie stimulate semnificativ pentru a compensa scăderea din timpul 
crizei financiare și pentru a face față nevoii urgente de investiții în infrastructură și 
servicii publice; constată că investițiile publice reprezintă în continuare o prioritate și nu 
trebuie subminate de nicio inițiativă de încurajare a parteneriatelor public-privat;

4. constată că, potrivit Băncii Europene de Investiții (BEI), investițiile UE în infrastructură 
sunt în continuare cu 20 % mai mici decât erau înainte de criză, că 34 % dintre 
autoritățile locale declară că nivelul investițiilor în infrastructură este insuficient, și că, 
totodată, în UE sunt necesare investiții în infrastructură de cel puțin 335 miliarde EUR 
pe an;

5. evidențiază că semestrul european trebuie să contribuie semnificativ la eliminarea 
inegalităților și disparităților, în special a celor sociale, economice și teritoriale, dintre 
diferitele regiuni ale UE; subliniază că este inacceptabil că dezechilibrele geografice în 
ceea privește investițiile BEI persistă, precum și că este foarte îngrijorător faptul că, în 
2017, jumătate dintre statele membre au beneficiat de 80 % din investițiile totale ale 
BEI în UE, iar celelalte 14 state membre au beneficiat de doar 10 % din aceste investiții;

6. reamintește că cel mai bun răspuns la îngrijorările cetățenilor este sprijinirea creșterii 
salariilor reale și efortul de a crea locuri de muncă de calitate, a stimula cererea internă 
și a garanta o distribuție mai echitabilă a bogăției produse, cu ajutorul investițiilor; 
consideră că UE ar trebui să contribuie la flexibilitatea PSC, creând un spațiu fiscal în 
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vederea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale;

7. subliniază că prioritatea semestrului european ar trebui să fie să contribuie la realizarea 
Pilonului european al drepturilor sociale și să monitorizeze respectarea celor 20 de 
principii esențiale ale sale, punând un accent deosebit pe asigurarea egalității de 
tratament și de șanse pentru femei și bărbați, pe protecția socială, pe accesul tuturor la 
serviciile de bază, pe dreptul la remunerație egală pentru muncă de valoare egală și pe 
dreptul la servicii de îngrijire la prețuri accesibile și de bună calitate;

8. reamintește că semestrul european trebuie să accentueze importanța consolidării luptei 
împotriva fraudelor și evaziunii fiscale și că aceasta va genera resurse pentru investițiile 
publice și resurse suplimentare pentru punerea în aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale;

9. subliniază că semestrul european ar trebui să ia în considerare promovarea accesului la 
o protecție socială efectivă, în conformitate cu principiile relevante ale Pilonului 
european al drepturilor sociale, că statele membre trebuie încurajate să ia măsurile 
necesare pentru a îndepărta obstacolele din calea exercitării drepturilor de protecție 
socială ale lucrătorilor și să creeze sisteme cuprinzătoare de protecție socială, precum și 
că, prin urmare, semestrul european ar trebui să monitorizeze progresele statelor 
membre în ceea ce privește adoptarea de legislație și dezvoltarea de sisteme care să 
garanteze accesul la protecție socială pentru toți;

10. subliniază că este important ca semestrul european să se concentreze în continuare 
asupra asigurării unei creșteri inteligente, sustenabile și incluzive, cu o mai bună 
coordonare între politicile naționale și cele ale UE, în vederea creării unor locuri de 
muncă de calitate în UE și a reducerii disparităților în materie de remunerare și pensii;

11. evidențiază că semestrul european ar trebui să pună accentul pe creșterea productivității 
prin intermediul unor investiții mai mari în infrastructură, educație și formare, sănătate 
și cercetare și inovare, și că productivitatea crescută ar trebui să se reflecte în creșterea 
salariilor;

12. subliniază că veniturile scăzute din Europa rămân o provocare, că nivelul ridicat al 
sărăciei și concentrarea lucrătorilor la capătul inferior al grilei de salarizare sunt un 
semnal clar al politicilor de stabilire a salariilor, precum și că diferența de remunerare 
între femei și bărbați, combinată cu locurile de muncă precare, mai ales în rândul 
tinerilor, rămâne o problemă gravă, care trebuie rezolvată urgent;

13. solicită ca una dintre prioritățile semestrului european să fie eradicarea sărăciei, așa cum 
se prevede în obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD);

14. subliniază că îmbătrânirea populației ar trebui să determine guvernele să investească 
mai mult în protejarea persoanelor în vârstă, și nu mai puțin, după cum se sugerează în 
PSC, că investițiile publice în sănătate ar trebui să fie proporționale cu necesitățile, că 
accesibilitatea asistenței medicale ar trebui să fie evaluată periodic, luând în considerare 
venitul disponibil individual mediu și impactul asupra gospodăriilor, și că trebuie luate 
măsuri de promovare și monitorizare a investițiilor în asistența medicală preventivă, 
care este esențială într-o societate în curs de îmbătrânire;
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15. recomandă ca semestrul european să contribuie activ la o abordare sustenabilă în ceea 
ce privește provocările demografice (îmbătrânirea, pierderea populației, presiunea 
demografică, incapacitatea de a atrage sau de a păstra lucrători calificați) care afectează 
regiunile europene în diferite moduri; subliniază, în special, necesitatea de a furniza un 
sprijin adecvat pentru anumite teritorii, cum ar fi anumite regiuni ultraperiferice;

16. subliniază că semestrul european trebuie să includă o analiză aprofundată a efectelor, pe 
termen mediu și lung, ale schimbărilor tehnologice și ale digitalizării asupra pieței 
muncii; reamintește că, deși schimbările tehnologice pot crea oportunități de locuri de 
muncă noi sau mai bune și mai sigure, astăzi ele sunt asociate frecvent cu dispariția 
locurilor de muncă sau cu crearea de locuri de muncă precare;

17. subliniază că dezvoltarea socioeconomică a UE poate avea loc numai dacă rămânem 
fideli valorilor noastre fundamentale;

18. subliniază că una dintre prioritățile semestrului european trebuie să fie protejarea și 
sprijinirea populației și teritoriilor afectate de globalizare (cum ar fi de delocalizarea 
întreprinderilor și pierderea locurilor de muncă);

19. invită Comisia și statele membre să își intensifice cooperarea și să ia măsuri 
suplimentare pentru a stimula investițiile private și publice și parteneriatele cu scopul de 
a crea noi locuri de muncă și a maximiza valoarea adăugată a fondurilor politicii de 
coeziune și a exploata pe deplin complementaritatea lor cu alte programe și instrumente 
financiare ale Uniunii, precum și sinergiile cu acestea;

20. subliniază că implicarea partenerilor sociali la nivel național este încă redusă și că 
Comisia și guvernele statelor membre trebuie să promoveze consultarea partenerilor 
sociali;

21. invită Comisia și statele membre să pună în aplicare o monitorizare completă și 
scrupuloasă a tuturor tipurilor de piețe imobiliare, precum și să cerceteze și să analizeze 
diferențele geografice între zonele cu cerere redusă și piețele imobiliare supraevaluate, 
printre alte chestiuni importante, cu scopul de a îmbunătăți baza analitică a evaluării 
pieței imobiliare în rapoartele de țară și în recomandările specifice fiecărei țări;

22. este de părere că investițiile, inovarea, cunoștințele și reformele structurale joacă un rol 
important pentru a face Europa mai puternică și a-i mări coeziunea; remarcă, în acest 
context, că investițiile din cadrul politicii de coeziune, al cărui rol este vital și care nu 
poate fi înlocuită de alte instrumente, oferă cel mai mare sprijin financiar din partea UE, 
în valoare de 638 miliarde EUR, împreună cu cofinanțarea națională pentru perioada 
2014-2020, și oferă valoare adăugată europeană prin contribuția la creșterea economică, 
incluziunea socială, inovare și protecția mediului, prin abordarea noilor provocări, cum 
ar fi securitatea, integrarea migranților și a refugiaților care beneficiază de protecție 
internațională, precum și prin contribuția la investițiile publice și private, alături de 
reformele adecvate pentru a stimula creșterea economică sustenabilă, incluziunea, 
capacitatea instituțională și administrativă;

23. solicită evaluarea impactului politicilor de cercetare și inovare asupra dezvoltării și 
asupra creșterii economice și sociale a statelor membre;
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24. salută propunerile privind următorul cadru financiar multianual (CFM) și legăturile mai 
strânse dintre politica de coeziune și procesul semestrului european pentru obținerea 
unei creșteri sustenabile și favorabile incluziunii, fiind necesar să se acorde o atenție 
deosebită regiunilor ultraperiferice, îndepărtate, mai puțin dezvoltate sau cu deficit 
demografic; regretă, cu toate acestea, scăderea resurselor propuse pentru politica de 
coeziune și insistă asupra faptului că finanțarea ar trebui menținută la nivelul actual; 
solicită adoptarea rapidă și la timp a pachetului CFM și a regulamentelor privind 
politica de coeziune pentru a evita eventualele întârzieri la punerea în aplicare; salută 
cerința din noul CFM ca un sfert din cheltuielile efectuate să țintească obiective 
climatice, având în vedere că schimbările climatice reprezintă o chestiune importantă pe 
termen lung;

25. ia act de faptul că semestrul european 2019 se axează mai mult pe nevoile de investiții 
pentru a sprijini deciziile de programare pentru perioada 2021-2027, precum și noua 
anexă prevăzută la rapoartele de țară pentru 2019, în care vor fi identificate nevoile de 
investiții relevante pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul 
social european Plus (FSE+) și Fondul de coeziune pentru perioada 2021-2027; 
consideră că ar trebui să se pună un accent mai mare pe combaterea inegalităților 
inclusiv prin finanțarea politicii de coeziune, aplicând instrumente eficace și 
direcționând resursele în acest scop;

26. subliniază importanța continuității și consolidării FSE+, a Garanției pentru tineret, a 
inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” și a Corpului european de solidaritate în ceea 
ce privește răspunsul dat provocărilor legate de ocuparea forței de muncă, creșterea 
economică, incluziunea socială, învățământ și formare profesională;

27. consideră că este necesar să se simplifice și să se flexibilizeze mai mult fondurile, 
programele și instrumentele Uniunii, pentru ca finanțarea UE pentru proiectele de 
investiții strategice să devină mai simplă, mai eficientă și echilibrată din punct de 
vedere geografic; subliniază că trebuie să se acorde o atenție deosebită regiunilor cu 
întârzieri în dezvoltare;

28. subliniază că politica de coeziune trebuie să urmărească promovarea unei dezvoltări 
armonioase și echilibrate a Uniunii ca întreg și a regiunilor sale, având drept obiectiv 
consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale, într-un spirit de solidaritate 
și cu scopul de a promova o creștere sustenabilă, ocuparea forței de muncă și 
incluziunea socială și de a reduce disparitățile dintre regiuni și din cadrul acestora, 
precum și de a contribui la depășirea întârzierilor de dezvoltare ale regiunilor 
defavorizate;

29. reamintește că cel de-al șaptelea raport privind coeziunea evidențiază marea diversitate 
a regiunilor și a teritoriilor, inclusiv în cadrul actualelor categorii de regiuni, în funcție 
de condițiile lor specifice (regiuni ultraperiferice, slab populate, cu venituri mici sau cu 
o creștere slabă etc.), motiv pentru care este necesară o abordare teritorială adaptată;

30. subliniază că trebuie să se țină seama de articolul 349 din TFUE, care stabilește măsuri 
specifice menite să răspundă provocărilor cu care se confruntă regiunile ultraperiferice 
din cauza depărtării geografice, caracterului insular, dimensiunii reduse, reliefului și 
climei dificile și dependenței economice de un număr mic de produse;
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31. solicită ca semestrul european să contribuie la cooperarea teritorială europeană în toate 
dimensiunile sale (cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională, atât pe 
plan intern, cât și extern), garantând astfel că se încearcă atingerea obiectivelor generale 
de coeziune economică, socială și teritorială, precum și de solidaritate;

32. reamintește importanța punerii în aplicare a strategiilor macroregionale pentru 
îndeplinirea obiectivelor politicii de coeziune;

33. ia act de faptul că anumite regiuni europene sunt deosebit de expuse impactului 
Brexitului, și că retragerea Regatului Unit poate avea un impact negativ asupra politicii 
de coeziune în ansamblu; subliniază că unul dintre obiectivele semestrului european ar 
trebui să fie minimizarea efectului negativ al Brexitului asupra diferitelor regiuni 
europene afectate, și să contribuie în mod activ la consolidarea politicii de coeziune, 
care a avut un rol semnificativ în redresarea economiei UE prin promovarea unei 
creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive.
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