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SUGESTII

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

1. reamintește că coeziunea economică, socială și teritorială sunt principii fundamentale 
pentru definirea tuturor politicilor și acțiunilor UE, în conformitate cu articolul 4 din 
Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și că punerea în aplicare a acestor 
politici și acțiuni ar trebui să țină cont de dispozițiile articolului 9 din TFUE;

2. subliniază că scopul politicii de coeziune ar trebui să fie o creștere economică durabilă, 
inteligentă și favorabilă incluziunii, răspândită uniform din punct de vedere teritorial și 
social, reducerea disparităților de dezvoltare dintre regiuni, crearea de locuri de muncă, 
ameliorarea calității vieții, formarea lucrătorilor pentru noi locuri de muncă, inclusiv în 
domeniul economiei durabile, coeziunea socială și teritorială și realizarea modelului social 
european, care constituie un factor de coeziune și de competitivitate al economiei 
europene;

3. afirmă că politica de coeziune ar trebui utilizată pentru a obține o creștere durabilă în UE 
și o distribuție mai echitabilă și mai omogenă a bogăției prin stimularea concurenței și 
prin urmărirea reducerii disparităților de natură socioeconomică dintre regiunile UE;

4. consideră că politica de coeziune este unul dintre pilonii unei politici economice a UE 
care favorizează strategia de investiții pe termen lung și incluziunea socială; consideră că 
politica de coeziune este o garanție a sprijinului pentru regiunile cel mai puțin dezvoltate 
și grupurile defavorizate, care conduce la dezvoltarea echilibrată și armonioasă a Uniunii 
Europene; ia act de faptul că valoarea adăugată europeană constă în faptul că toți oamenii 
pot beneficia de succesele economice ale UE; pledează, așadar, în favoarea menținerii 
independenței politicii de coeziune printr-o finanțare substanțială;

5. recunoaște că abordarea integrată a politicii de coeziune, care armonizează diverse 
obiective sectoriale cu nevoile și posibilitățile regiunilor, reprezintă o caracteristică 
importantă care contribuie la eficacitatea sa, fiind astfel nevoie ca aceasta să fie menținută 
și consolidată în continuare;

6. este convins că dificultățile generate de criza economică ar trebui să determine Comisia să 
prezinte rapid o propunere de revizuire a fondurilor structurale care să fie conformă cu 
obiectivele stabilite în Strategia UE 2020, care să țină cont, printre altele, de nevoile și 
posibilitățile statelor membre și ale regiunilor, precum și de pozițiile exprimate de 
Parlamentul European în Rezoluția sa referitoare la criza financiară, economică și socială: 
recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate (raport la jumătatea 
perioadei)1 și care să exploreze cele mai adecvate soluții de cofinanțare a politicilor de 
inovare socială;

7. consideră că politica de coeziune ar trebui să utilizeze într-o mai mare măsură componenta 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0376.
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sa economică pentru a putea completa mai bine celelalte politici europene existente, 
consolidând astfel creșterea economică prin crearea de locuri de muncă și asigurarea unui 
grad crescut de ocupare a forței de muncă;

8. consideră că, pentru a asigura succesul Strategiei UE 2020, instrumentele de coeziune 
socială și teritorială ale UE ar trebui să fie strâns legate într-un nou cadru comun care să 
prevadă sinergii solide între politicile UE și toate fondurile structurale; subliniază că, într-
un cadru comun, fiecare instrument necesită regulamente și obiective adecvate și specifice 
pentru a asigura un sprijin dimensionat corespunzător; subliniază că Fondul social 
european este principalul instrument specific destinat pieței muncii și incluziunii sociale și 
că incluziunea socială trebuie astfel consolidată pentru a îndeplini obiectivele Strategiei 
UE 2020; consideră că norma existentă privind suprapunerea dintre FEDER și FSE este 
destinată cu predilecție simplificării utilizării fondurilor, în special pentru proiectele 
integrate locale și pentru consolidarea sinergiilor;

9. consideră că, având în vedere efectele dramatice ale crizei economice și sociale, care au 
dus și la adâncirea disparităților regionale, procedurile pentru utilizarea fondurilor ar 
trebui să răspundă rapid problemelor și deficiențelor regionale sau sociale, una dintre 
modalitățile de a realiza acest lucru fiind intervențiile mai bine direcționate;

10. consideră că, pentru a fi util, FSE trebuie să se axeze pe investiții care să vizeze 
competențele, activitățile de formare continuă – luând în considerare de asemenea noile 
competențe cheie legate de dezvoltarea durabilă – și recalificarea profesională, buna 
funcționare a pieței muncii, crearea de oportunități de încadrare în muncă și condițiile 
sociale, activitățile de cercetare și inovare pentru o tranziție ușoară spre o economie 
durabilă, cu scopul de a promova șansele de angajare, productivitatea, creșterea 
economică, remunerarea adecvată, calitatea vieții și ocuparea forței de muncă în Europa, 
acordând atenție și măsurilor de combatere a sărăciei și de realizarea a incluziunii sociale;

11. subliniază faptul că FSE, ca instrument auxiliar pentru activitățile de formare continuă, 
dobândire a calificărilor și reorientare în carieră, ar trebui considerat ca fiind o resursă 
esențială, acesta nefiind în realitate exploatat la maximum, în vederea promovării unei 
creșteri complexe și eficiente și a unei competitivități bazate pe cunoaștere în Europa;

12. subliniază faptul că FSE nu contribuie numai în termeni generali la îndeplinirea tuturor 
obiectivelor Strategiei UE 2020, ci constituie, de asemenea, în mod specific, principalul 
instrument de finanțare al UE pentru proiectele care contribuie la realizarea a două 
obiective ale acestei strategii: creșterea ratei de ocupare a forței de muncă la 75 % pentru 
persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani și asigurarea unui nivel de viață peste 
pragul sărăciei pentru un număr de peste 20 de milioane de persoane;

13. invită Comisia să consolideze rolul FSE în contextul viitoarei arhitecturi a fondurilor 
structurale, pentru a permite o mai bună punere în aplicare a măsurilor integrate; consideră 
util ca FSE să fie înscris într-un regulament și un cadru strategic de bază care să conțină 
dispoziții generale referitoare la fondurile destinate coeziunii, având totodată norme, o 
funcționare și o finanțare proprii; constată că experiența anterioară a arătat că FSE și 
FEDER au obținut împreună, utilizând până la 10 % din finanțarea FSE, rezultate de 
succes durabile și că aceste norme flexibile de funcționare trebuie aplicate în continuare; 
îndeamnă Comisia să caute, dacă este necesar, resurse de finanțare sporite pentru 
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fondurile structurale, mai ales pentru programele operaționale ale FSE în viitor, pentru a 
promova șansele de angajare, definind norme clare și simple care să permită o utilizare 
mai coordonată a resurselor;

14. consideră că dezvoltarea resurselor umane și o mai bună diseminare a informațiilor 
reprezintă condiții preliminare pentru absorbția cu succes a fondurilor și realizarea 
corespunzătoare a diverselor proiecte;

15. consideră că, într-o societate bazată pe cunoaștere, cu un ritm rapid de dezvoltare, este 
importantă adaptarea competențelor lucrătorilor la cerințele pieței muncii și a programelor 
de învățare de-a lungul vieții la promovarea locurilor de muncă de viitor;

16. atrage atenția asupra rolului pe care Fondul european de dezvoltare regională îl joacă în 
utilizarea eficientă a Fondului social european, întrucât FEDER este responsabil pentru 
crearea condițiilor precum infrastructura și accesibilitatea corespunzătoare, fără de care 
investițiile legate de crearea de locuri de muncă se dovedesc a fi ineficiente;

17. recunoaște impactul neuniform al crizei economice asupra teritoriului și populației UE; 
consideră că noua strategie de utilizare a fondurilor va fi mai eficientă dacă implică 
nivelurile de guvernanță regional și local, care sunt capabile să aplice obiectivele 
strategice la condițiile locale, prin modalități precum un dialog structurat cu toate părțile 
interesate, cu organizațiile care promovează drepturile privind egalitatea de gen, partenerii 
sociali și organizațiile neguvernamentale, dar și cu instituțiile financiare și bancare; 
subliniază nevoia de păstrare a unei marje suficiente pentru cerințele regionale și locale în 
formularea obiectivelor politice;

18. consideră că participarea activă a partenerilor sociali prin dialogul social și teritorial 
permanent este de o importanță vitală în utilizarea mai eficientă a fondurilor;

19. subliniază faptul că această criză economică a sporit încă și mai mult nevoia urgentă 
privind luarea de măsuri în sectoarele acoperite de Fondul social european, promovând în 
special ocuparea forței de muncă, reorientarea profesională, incluziunea socială și 
reducerea sărăciei;

20. solicită Comisiei să prezinte o propunere de reformă a fondurilor structurale al cărei 
obiectiv să fie simplificarea sporită a procedurilor și a modalităților de utilizare a acestora, 
pentru a garanta că acestea sunt folosite și în beneficiul întreprinderilor mici, ținând cont 
în special de neutilizarea unei părți a fondurilor puse la dispoziție de către UE, de 
îmbunătățirea sistemului de control și de evaluare, a transparenței cu privire la alocarea 
fondurilor, precum și a vizibilității politicii de coeziune a UE; consideră că, în acest scop, 
reforma trebuie să se concentreze pe ușurința utilizării, asigurând-se astfel că utilizatorii 
finali vor primi mai rapid finanțarea aprobată și că nu vor întâmpina probleme legate de 
fluxul de numerar ca urmare a retragerii fondurilor de către statele membre;

21. solicită introducerea stimulentelor de încurajare a rezultatelor de succes și consideră că 
este necesar ca fondurile să fie alocate pentru obiective clare și măsurabile, în 
conformitate cu scopul fiecăruia, făcând astfel posibilă evaluarea mai exactă a 
performanței;
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22. solicită dezvoltarea unei rețele de ghișee unice care să furnizeze orientări, informații și 
sfaturi practice persoanelor interesate, astfel încât publicul să fie ținut la curent în mod 
corespunzător; îndeamnă ca această mișcare către simplificare să fie adusă în atenția 
publicului, scopul fiind acela de a reduce cantitatea de informații solicitate la minimul 
necesar.
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