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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. subliniază că, într-un context de criză, care determină o creștere a cererii de servicii 
sociale de calitate, presiunea asupra autorităților locale și regionale din cauza 
constrângerilor financiare are un efect negativ asupra coeziunii sociale, a educației și a 
ocupării durabile a forței de muncă; subliniază că autoritățile regionale și locale se 
confruntă cu obstacole în soluționarea problemelor precum sărăcia și excluderea socială 
și, prin urmare, în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020;

2. subliniază rolul special al Fondului social european (FSE) în sprijinirea investițiilor 
speciale și aplicarea strategiei Europa 2020, în special prin contribuțiile sale la atingerea 
unui nivel ridicat de ocupare durabilă a forței de muncă și de productivitate și, în același 
timp, prin combaterea eficace a sărăciei și a excluderii sociale și prin creșterea coeziunii 
sociale;

3. salută simplificarea procedurilor legate de punerea în aplicare a FSE și accesibilitatea 
sporită a fondului, în special pentru proiecte mici la nivel local, care permit un răspuns 
mai adecvat și mai rapid la problemele ridicate de situația economică și sociale dificilă, 
precum și o participare mai largă a organizațiilor beneficiare la realizarea investițiilor; 
subliniază, în acest context, importanța noului instrument pentru acțiuni locale de 
dezvoltare desfășurate la nivelul comunității, care ar permite grupurilor de acțiune de la 
nivel local să elaboreze și să pună în aplicare strategii locale privind ocuparea forței de 
muncă; solicită statelor membre să ofere astfel de oportunități în cadrul actualului proces 
de programare, cu scopul de a utiliza potențialul important de inovare al grupurilor de 
acțiune de la nivel local;

4. consideră că cheltuielile de coeziune ar trebui să furnizeze o flexibilitate adecvată care să 
le permită statelor membre să abordeze propriile blocaje politice specifice cu scopul de a 
realiza obiectivele Strategiei Europa 2020;

5. subliniază importanța adaptării la actualele constrângeri bugetare în întreaga Europă, 
continuând totodată investițiile în viitor; reamintește statelor membre că provocarea nu 
constă în a cheltui mai mult, ci în a cheltui mai eficient;

6. observă că, la sfârșitul anului 2012, nu au putut fi onorate cereri de plată în valoare de 
4,2 miliarde EUR pentru Fondul social european, acestea fiind plătite utilizând pachetul 
din 2013; subliniază impactul negativ al acestei reportări a execuției asupra situației 
lichidităților autorităților locale și regionale și a beneficiarilor; subliniază, de asemenea, 
că, din totalul de 11,2 miliarde EUR prevăzute în bugetul rectificativ nr. 2/2013, 3,253 
miliarde EUR sunt prevăzute pentru FSE și acest buget rectificativ ar trebui plătit integral, 
eventual în două etape; solicită Consiliului să își asume angajamentul politic de a se 
asigura că toate obligațiile juridice scadente în 2013 vor fi plătite până la sfârșitul 
exercițiului financiar în curs;
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7. solicită reducerea nivelului global al angajamentelor restante (RAL), care constituie o 
amenințare gravă pentru utilizarea eficace a resurselor politicii de coeziune, creând 
obstacole în calea investițiilor viitoare în creșterea economică și ocuparea forței de muncă; 
solicită statelor membre să sprijine autoritățile regionale și locale în a utiliza cât mai bine 
posibil resursele disponibile ale fondurilor structurale și de coeziune, printr-o bună 
planificare a proiectelor și candidaturilor și prin asigurarea sprijinirii corespunzătoare a 
cofinanțării;

8. subliniază faptul că politica de coeziune este un factor important de dinamizare a 
investițiilor publice și private, având potențialul de a contribui la dezvoltarea bunei 
guvernanțe și a participării publice la toate nivelurile, aducându-și, simultan, aportul la 
creșterea economică, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea durabilă și coeziunea socială 
în Uniunea Europeană în ansamblul ei și în regiunile care beneficiază în mod direct de 
această politică și asigurând, astfel, solidaritatea între cetățenii europeni și între regiunile 
Europei; solicită statelor membre să se asigure că actorii locali beneficiază chiar și pe timp 
de criză de resursele financiare necesare pentru a putea utiliza fondurile structurale;

9. sprijină cu fermitate o reorientare a priorităților în materie de cheltuieli pentru a se asigura 
că statele membre investesc în creșterea pe termen lung, inclusiv prin investiții în 
întreprinderile mici și mijlocii și în microîntreprinderi, care pot avea un rol important în 
dezvoltarea competitivității statelor membre; 

10. subliniază că economia locală este un factor-cheie pentru redresarea comunităților, un 
element important în actuala situație de criză; subliniază, în acest context, efectele 
economice și sociale ale economiei sociale pentru îmbunătățirea coeziunii sociale la nivel 
local; solicită statelor membre să ofere oportunități de finanțare pentru economia socială 
în cadrul fondurilor structurale pentru perioada 2014-2020;

11. subliniază rolul pe care autoritățile locale și regionale îl pot avea în ceea ce privește 
consolidarea creșterii economice durabile și a creării de locuri de muncă, restabilirea 
structurii sociale și promovarea surselor regenerabile de energie, a rețelelor inteligente și a 
mobilității durabile;

12. subliniază faptul că guvernanța economică a UE ar trebui să fie suficient de flexibilă 
pentru a permite realizarea unor investiții favorabile creșterii economice și creării de
locuri de muncă, cu sprijinul politicii de coeziune, atunci când acestea nu determină 
depășirea de către statele membre a nivelului datoriei și deficitului agreat în Pactul de 
stabilitate și de creștere reînnoit;

13. subliniază necesitatea de a îmbunătăți participarea autorităților locale și regionale și, dacă 
este cazul, a partenerilor sociali și a altor parteneri relevanți în programarea, punerea în 
aplicare, supravegherea și evaluarea fondurilor structurale, pentru a obține o corelare mai 
bună a strategiilor de la nivelul UE cu cele naționale și regionale; încurajează autoritățile 
locale și regionale, ori de câte ori este posibil, să dezvolte participarea societății civile 
pentru a se asigura că proiectele primesc sprijinul și finanțarea necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor lor;

14. solicită o transparență sporită în ceea ce privește utilizarea fondurilor și o comunicare mai 
eficientă, care ar duce la o responsabilitate, o apreciere și un control mai generale în ceea 
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ce privește utilizarea fondurilor;

15. solicită continuarea simplificării normelor și un nivel mai ridicat de flexibilitate și 
transparență în programarea și gestionarea fondurilor structurale, pentru a permite o mai 
bună punere în aplicare a proiectelor, precum și o reacție mai rapidă și mai adecvată la 
amenințările și provocările sociale;

16. subliniază că nu există o relație directă între performanțele politicii regionale și 
performanțele macroeconomice ale unui stat membru și că regiunile nu ar trebui să fie 
penalizate pentru nerespectarea la nivel național a procedurilor legate de guvernanța 
economică; consideră că impunerea unor sancțiuni suplimentare ar putea, astfel, să 
exacerbeze dificultățile statelor membre care se confruntă deja cu probleme 
macroeconomice și, în consecință, că impunerea unor condiții macroeconomice nu este 
acceptabilă;
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