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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. salută raportul strategic al Comisiei privind punerea în aplicare a programelor politicii de 
coeziune cofinanțate prin fondurile structurale (2007-2013) (COM(2010)110); cu toate 
acestea, consideră că, în perioada ulterioară crizei economice mondiale, raportul Comisiei 
ar trebui să furnizeze o evaluare mai temeinică și actualizată a impactului proiectelor 
selectate în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă, reducerea disparităților 
socioeconomice, consolidarea incluziunii sociale și ameliorarea capitalului uman;

2. salută progresul deja realizat în punerea în aplicare a proiectelor relevante pentru 
orientarea „Locuri de muncă mai numeroase și de calitate mai bună”; recomandă cu 
fermitate, totodată, ca mobilizarea resurselor pentru îndeplinirea obiectivului de reducere 
a sărăciei al strategiei Europa 2020 să devină o prioritate;

3. invită statele membre să reducă costurile administrative excesive și obstacolele care stau 
în calea îndeplinirii obiectivelor politicii în domeniul accesului la încadrare în muncă, al 
combaterii sărăciei și al dezvoltării competențelor; recunoaște că disciplina impusă de 
cerința de „identificare” a îmbunătățit punerea în aplicare a programelor;

4. invită Comisia să sporească eficacitatea FSE în ceea ce privește garantarea, pentru 
cetățenii europeni, a oportunităților de dezvoltare a capacității de încadrare în muncă și de 
adaptare și în ceea ce privește crearea condițiilor pentru creștere durabilă;

5. ținând seama de faptul că FSE este un instrument de bază pentru combaterea sărăciei, a 
excluziunii sociale și a șomajului, invită Comisia să consolideze potențialul, autonomia 
financiară și flexibilitatea FSE și să simplifice procedurile, monitorizarea și controlul;

6. invită Comisia să consolideze monitorizarea progresului prin încurajarea utilizării pe scară 
cât mai largă a indicatorilor principali în rapoartele strategice naționale; subliniază nevoia 
de a clarifica toate realizările politicilor naționale în ceea ce privește crearea de locuri de 
muncă, promovarea egalității de șanse și incluziunea socială pentru toate grupurile 
vulnerabile.


