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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 socială și coeziunea teritorială sunt principii fundamentale 
pentru definirea tuturor politicilor și acțiunilor UE, în conformitate cu articolul 7 din 
TFUE, și că punerea în aplicare a acestor politici și acțiuni trebuie să țină cont de 
dispozițiile articolului 9 din TFUE;

2. afirmă că scopul politicilor de coeziune trebuie să fie o creștere economică durabilă, 
răspândită uniform din punct de vedere teritorial și social, crearea de locuri de muncă și 
realizarea modelului social european care constituie un element de coeziune și de 
competitivitate pentru economia europeană;

3. consideră că politica de coeziune este unul dintre pilonii pe care se bazează politica 
economică și strategia de investiții pe termen lung ale Uniunii;

4. este convins că dificultățile generate de criza economică ar trebui să determine Comisia să 
prezinte rapid o propunere de reformă a fondurilor structurale care să fie ambițioasă și 
conformă cu obiectivele stabilite în Strategia UE 2020 și care să țină cont, printre altele, 
de pozițiile exprimate de Parlamentul European în rezoluția adoptată pe baza raportului 
A7-0267/2010;

5. consideră că, pentru succesul Strategiei UE 2020, politicile de coeziune socială și 
teritorială ale UE trebuie să fie strâns legate într-un nou cadru care să prevadă sinergii 
solide între politicile UE și toate fondurile structurale; subliniază că Fondul social 
european este singurul instrument specific destinat pieței muncii și integrării sociale și că, 
prin urmare, trebuie consolidat;

6. consideră că, pentru a fi util, FSE trebuie să se axeze pe investiții care să vizeze 
competențele, activitățile de formare continuă și recalificarea profesională, buna 
funcționare a pieței muncii și condițiile sociale, cu scopul de a promova șansele de 
angajare, productivitatea, creșterea și ocuparea forței de muncă în Europa;

7. invită Comisia să intensifice contribuția FSE în cadrul viitoarei arhitecturi a fondurilor 
structurale; consideră util ca FSE să se înscrie 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;

8. recunoaște impactul inegal al crizei economice asupra teritoriului și cetățenilor UE și este 
de părere că noua strategie de utilizare a fondurilor va fi mai eficace dacă va implica 
nivelurile guvernanței regionale și locale, care sunt capabile să adapteze obiectivele 
strategice în funcție de caracteristicile teritoriale specifice, în special prin intermediul unui 
dialog structurat cu toate părțile interesate;

9. solicită Comisiei să prezinte o reformă a fondurilor structurale al cărei obiectiv să fie 
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simplificarea sporită a procedurilor și a modalităților de utilizare, îmbunătățirea sistemului 
de control și a transparenței cu privire la alocarea fondurilor pentru a crește vizibilitatea 
politicilor de coeziune ale UE.


