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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „Politica de coeziune: 
raport strategic pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor pentru 
perioada 2007-2013” (COM(2010)110),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 
stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European şi Fondul de coeziune,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „EUROPA 2020: o strategie europeană 
pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

– având în vedere concluziile Consiliului privind Raportul strategic al Comisiei pentru anul 
2010 privind punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune, adoptate cu ocazia 
celei de-a 3023-a reuniuni a Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg din 14 iunie 
2010,

– având în vedere articolul 174 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitor 
la dezvoltarea de acţiuni care conduc la consolidarea coeziunii economice, sociale şi 
teritoriale a Uniunii,

A. întrucât promovarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, precum şi a solidarităţii 
dintre statele membre este unul dintre obiectivele principale ale UE, astfel cum se 
menţionează la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană;

B. întrucât politica de coeziune trebuie să fie un instrument eficient şi eficace pentru a 
răspunde provocărilor socio-economice cauzate de criza financiară şi a reduce 
discrepanţele dintre nivelurile de dezvoltare a regiunilor europene;

C. întrucât politica de coeziune joacă un rol esenţial în vederea deplinei realizări a 
obiectivelor UE 2020, în special în domeniul ocupării forţei de muncă şi al afacerilor 
sociale, la toate nivelurile de guvernanţă şi în toate zonele geografice;

D. întrucât Fondul Social European (FSE) ar trebui să asigure ocuparea deplină a forţei de 
muncă şi oportunităţi de angajare, promovând, printre alte obiective, integrarea 
lucrătorilor pe piaţa muncii şi consolidând incluziunea socială,

1. salută raportul strategic al Comisiei privind punerea în aplicare a programelor politicii de 
coeziune cofinanţate prin fondurile structurale (2007-2013) (COM(2010)110); cu toate 
acestea, consideră că, în perioada ulterioară crizei economice mondiale, care a modificat 
radical contextul economic din UE, a dus la creşterea şomajului, a redus creşterea 
economică şi a deteriorat mediul de afaceri, viitorul raport al Comisiei ar trebui să 
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furnizeze o evaluare mai temeinică şi actualizată a impactului proiectelor selectate în 
cadrul politicii de coeziune pentru redresarea economiei europene, în special în ceea ce 
priveşte crearea de noi locuri de muncă, reducerea discrepanţelor socioeconomice, 
consolidarea incluziunii sociale şi ameliorarea capitalului uman; regretă că integrarea 
dimensiunii de gen în buget nu este realizată în mod satisfăcător de către statele membre, 
iar Comisia neglijează şi ea integrarea dimensiunii de gen atunci când evaluează punerea 
în aplicare; subliniază că integrarea dimensiunii de gen în buget poate asigura utilizarea 
adecvată a resurselor şi poate astfel contribui în mod fundamental la egalitatea de gen; 
consideră că introducerea unui sistem mai bun de monitorizare şi de evaluare este 
esenţială în vederea unei abordări mai strategice şi orientate spre rezultate privind politica 
de coeziune;

2. aşteaptă ca iniţiative eficiente şi cuantificabile ale statelor membre - finanţate prin FSE -
să contribuie la realizarea obiectivului privind combaterea sărăciei al strategiei UE 2020;

3. invită Comisia să includă în rapoartele viitoare o referire la interacţiunea reciprocă şi 
complementaritatea fondurilor structurale, precum şi la interacţiunea acestora cu alte 
instrumente financiare ale UE;

4. salută progresul deja realizat în punerea în aplicare a proiectelor relevante pentru 
orientarea „Locuri de muncă mai numeroase şi de calitate mai bună”, având în vedere 
criza economică şi creşterea numărului de şomeri; recomandă cu fermitate, totodată, ca 
Comisia să introducă metode de cooperare cu statele membre care să faciliteze 
mobilizarea promptă şi alocarea eficientă a tuturor fondurilor necesare pentru a obţine o 
economie eficientă din punctul de vedere al resurselor şi competitivă, o creştere favorabilă 
incluziunii şi o economie cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă conducând la 
coeziune socială şi teritorială şi la reducerea sărăciei, care reprezintă obiectivele prioritare 
ale strategiei UE 2020, în special în domeniul ocupării forţei de muncă şi al afacerilor 
sociale, pentru a stimula creşterea şi productivitatea şi a ameliora performanţele în materie 
de ocupare a forţei de muncă din Europa;

5. sprijină recomandarea Comisiei de a accelera măsurile pentru combaterea sărăciei; 
subliniază în acest context că promovarea măsurilor însoţitoare în materie de integrare 
socială (articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din Regulamentul privind FSE) s-a 
dovedit eficace în sprijinirea integrării sociale a persoanelor deosebit de dezavantajate; 
solicită, prin urmare, ca asemenea măsuri însoţitoare să rămână un element esenţial al 
Fondului Social European;

6. regretă că resursele financiare din cadrul FSE puse la dispoziţie de către Comunitate nu 
sunt utilizate pe deplin;

7. invită statele membre să amelioreze flexibilitatea fondurilor, să simplifice procedurile şi 
să reducă barierele administrative şi costurile administrative excesive şi alte obstacolele 
care stau în calea îndeplinirii obiectivelor politicii în domeniul accesului la încadrare în 
muncă, al combaterii sărăciei, al asigurării integrării şi incluziunii sociale şi al dezvoltării 
competenţelor; sprijină realizarea unei evaluări pentru a constata dacă disciplina impusă 
de cerinţa de „identificare” a îmbunătăţit punerea în aplicare a programelor; subliniază 
totuşi necesitatea de a adapta acţiunile în mod specific la priorităţi vizând satisfacerea 
unor nevoi şi solicitări proprii diferitelor regiuni, îndeosebi ale microregiunilor şi 
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localităţilor dezavantajate, ţinând întotdeauna seama de mijloacele şi de resursele umane 
existente; observă totuşi că „identificarea” nu ar trebui să împiedice utilizarea flexibilă a 
resurselor, în special în timpul unei crize; salută faptul că Comisia va pune accent în viitor 
mai mult pe adaptare decât pe identificare în ceea ce priveşte finanţarea; solicită ca 
administraţia să aibă în plus un rol de informare şi consiliere, instituind ghişee unice, dacă 
este cazul, şi făcând ca legislaţia să devină accesibilă cetăţenilor; solicită ca, în cursul 
controalelor efectuate de către administraţiile sociale, să se acorde o atenţie deosebită 
respectării procedurii contradictorii; solicită, de asemenea, ca, având în vedere 
complexitatea legislaţiilor din domeniul muncii, să se prefere dialogul procedurilor 
contencioase în caz de litigiu cu administraţia, dacă cetăţenii sunt de bună-credinţă;

8. regretă că, într-un moment în care criza economică şi financiară accentuează inegalităţile 
sociale, alocarea fondurilor structurale către statele membre este în descreştere;

9. constată că FSE a fost creat cu scopul de a reduce diferenţele de nivel de trai dintre statele 
membre şi regiunile din UE, pentru a promova coeziunea economică şi socială şi 
îndeamnă Comisia să prezinte o iniţiativă care să vizeze revizuirea criteriilor de 
cofinanţare din partea statelor membre, facilitând utilizarea sa de către acele state membre 
care se confruntă cu problemele financiare cele mai mari;

10. subliniază importanţa de a ameliora infrastructura şi serviciile pentru microregiunile 
dezavantajate cu o rată ridicată a populaţiei marginalizate din punct de vedere social (de 
exemplu, romii) şi de a le face accesibile;

11. subliniază că rolul abordărilor de dezvoltare locală din cadrul politicii de coeziune ar 
trebui consolidat prin sprijinirea incluziunii active în domeniul ocupării forţei de muncă şi 
al educaţiei, prin elaborarea unor programe progresive, complexe şi pe termen lung pentru 
reabilitarea zonelor rurale şi urbane dezavantajate care au o rată ridicată a populaţiei 
marginalizate din punct de vedere social (de exemplu, romii), precum şi prin introducerea 
unor noi condiţii referitoare la nediscriminare şi desegregare;

12. invită Comisia să sporească eficacitatea şi vizibilitatea publică a FSE, făcându-l mai 
accesibil în vederea majorării alocării de fonduri, pentru a spori posibilităţile de acces pe 
piaţa muncii ale cetăţenilor prin programe eficace de formare pe tot parcursul vieţii care să 
le permită să se adapteze la evoluţiile pieţei muncii în epoca globalizării şi digitalizării 
muncii, pentru a creşte participarea pe piaţa muncii prin orare de lucru flexibile şi prin 
promovarea muncii cu normă parţială şi a muncii la distanţă, pentru a garanta şanse pentru 
cetăţenii europeni, acordând o atenţie deosebită persoanelor celor mai dezavantajate 
(minorităţile naţionale şi etnice, cum ar fi minoritatea romă şi persoanele cu handicap), 
pentru ca acestea să-şi mărească posibilităţile de încadrare în muncă şi să devină mai 
adaptabile şi pentru a crea condiţiile necesare pentru o creştere durabilă, inteligentă şi 
incluzivă, precum şi pentru coeziune economică şi socială; reaminteşte că eficacitatea FSE 
depinde de capacitatea sa de adaptare la problemele locale şi la condiţiile teritoriale 
specifice; subliniază importanţa formării profesionale pe tot parcursul vieţii pentru toţi 
angajaţii FSE; invită, prin urmare, Comisia şi statele membre să asigure sinergii puternice 
între fondurile structurale şi politicile europene relevante şi să promoveze proiecte care 
răspund cerinţelor pieţei muncii;

13. îndeamnă statele membre să se concentreze mai mult pe educarea şi formarea lucrătorilor 
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în vederea unor locuri de muncă de înaltă calitate şi de viitor într-o societate bazată pe 
cunoaştere;

14. ţinând seama de faptul că FSE este un instrument de bază pentru combaterea sărăciei, a 
inegalităţilor dintre femei şi bărbaţi, a discriminării sociale (la adresa persoanelor cu 
handicap, migranţilor, persoanelor mai în vârstă etc.) prin incluziune profesională, precum 
şi pentru combaterea excluziunii sociale şi a şomajului, invită Comisia să consolideze 
potenţialul şi autonomia financiară a FSE într-o perspectivă de coeziune economică şi 
socială, precum şi flexibilitatea sa pentru a răspunde provocărilor actuale şi viitoare din 
domeniul ocupării forţei de muncă, să simplifice gestionarea proiectelor, să armonizeze şi 
să îmbunătăţească procedurile şi controlul, având în vedere durabilitatea socială, şi să 
amelioreze monitorizarea dosarelor în curs; subliniază experienţele pozitive avute de 
organizatorii de proiecte în privinţa subvenţiilor globale şi salută evaluarea pozitivă a 
subvenţiilor globale în raportul ECOSOC privind parteneriatul eficient (Jan Olsson, 
ECO/258); solicită introducerea unor noi condiţii referitoare la nediscriminare şi 
desegregare pentru a oferi sprijin acelora care au nevoie de el cel mai mult, vizând în mod 
explicit, dar nu exclusiv, şi comunităţile de romi; subliniază rolul FSE în consolidarea 
dimensiunii de integrare socială; atrage atenţia asupra necesităţii unor politici ale FSE mai 
transparente privind alocarea fondurilor, precum şi a unei evaluări detaliate şi a unei 
verificări a rezultatelor concrete obţinute în domeniul ocupării forţei de muncă;

15. recunoaşte rolul FSE în realizarea obiectivelor sociale şi solicită Comisiei să promoveze o 
coerenţă şi legături sporite între FSE şi diferitele programe-cadru, cum ar fi EQUAL şi 
„Europa pentru cetăţeni”, în vederea unei mai bune coordonări şi colaborări între 
instrumentele politice ale UE;

16. consideră că FSE ar trebui să promoveze participarea activă a cetăţenilor în cadrul 
societăţii şi pe piaţa muncii, creând şanse egale pentru toţi; reaminteşte astfel importanţa 
integrării dimensiunii de gen în buget pentru a ameliora resursele umane şi capitalul, care 
reprezintă condiţii esenţiale pentru o economie competitivă, bazată pe cunoaştere;

17. invită statele membre să utilizeze mai bine resursele şi să amelioreze capacitatea 
autorităţilor locale şi regionale, în special a ONG-urilor şi a IMM-urilor, de dezvoltare 
economică, socială şi teritorială;

18. salută faptul că raportul strategic (COM(2010)110) pune un accent deosebit pe 
implementarea orientată spre rezultate a fondurilor structurale; sprijină intenţia Comisiei 
de a pune un accent deosebit pe implementarea orientată spre rezultate a fondurilor 
structurale şi pe crearea unor stimulente financiare pentru statele membre care îndeplinesc 
obiectivele propuse, răsplătind astfel aplicarea cu succes a programelor; salută faptul că 
acest lucru va contribui la direcţionarea fondurilor către persoanele afectate;

19. salută faptul că mai mult de 50% dintre persoanele sprijinite prin FSE au fost femei; 
aşteaptă ca Comisia şi statele membre să acorde o atenţie deosebită integrării lucrătorilor 
mai în vârstă pe piaţa muncii, având în vedere evoluţiile demografice;

20. aşteaptă o cooperare mai strânsă între Comisie şi statele membre pentru a reacţiona mai 
prompt şi într-un mod mai eficient la schimbările de pe piaţa muncii şi a aplica măsuri 
necesare, orientate spre rezultate;
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21. salută faptul că FSE a oferit un sprijin relevant în vederea aplicării reformelor privind 
piaţa muncii şi s-a dovedit a fi un instrument eficace, contribuind la trecerea de la politici 
pasive la politici active şi chiar preventive privind piaţa muncii; invită statele membre să 
aplice în continuare reforme structurale care să protejeze pieţele muncii de eventuale crize 
viitoare;

22. invită Comisia să consolideze monitorizarea progresului prin încurajarea utilizării pe scară 
cât mai largă a definirii ex ante de obiective clare şi cuantificabile şi de indicatori 
principali în rapoartele strategice naţionale, în care indicatorii trebuie să poată fi 
interpretaţi în mod clar, să fie validaţi statistic şi colectaţi şi publicaţi în mod regulat; 
subliniază că este necesar ca Comisia să solicite statelor membre să furnizeze date 
calitative şi cuantificabile relevante privind implementarea programelor politicii de 
coeziune; subliniază nevoia de a clarifica toate realizările politicilor naţionale în ceea ce 
priveşte crearea de locuri de muncă, promovarea egalităţii de şanse şi incluziunea socială 
pentru toate grupurile vulnerabile;

23. consideră că politica de coeziune nu trebuie să fie considerată doar un instrument de 
realizare a obiectivelor altor politici sectoriale, deoarece aceasta este o politică comunitară 
care oferă o valoare adăugată substanţială ce are raţiunea sa de a fi: coeziunea economică 
şi socială;

24. invită Comisia să încurajeze statele membre să utilizeze diferitele instrumente ale politicii 
de coeziune într-un mod mai integrat şi coordonat, în vederea unei eficacităţi sporite, 
bazate pe consolidarea activităţilor orientate către realizarea priorităţii incluziunii sociale;

25. solicită o dezbatere politică periodică pentru a ameliora transparenţa, responsabilitatea şi 
evaluarea efectelor politicii de coeziune.
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