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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 al cincilea raport al Comisiei privind coeziunea economică, socială și teritorială, 
care propune orientări pentru viitorul politicii în acest domeniu, în special realizând o 
asociere între această politică și strategia Europa 2020, printr-un cadru strategic comun 
care își propune să transpună obiectivele strategiei Europa 2020 în priorități în materie de 
investiții;

2. aprobă intenția de a dezvolta noi strategii macroregionale și solicită adoptarea de măsuri 
pentru a identifica și a combate disparitățile regionale, spre exemplu în ceea ce privește 
accesul la locuri de muncă și la educație;

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează un sprijin crucial pentru politicile în domeniul 
pieței muncii și joacă un rol important în consolidarea incluziunii sociale;

4. solicită să se majoreze eficacitatea FSE prin acțiuni orientate într-o mai mare măsură spre 
rezultate și consideră necesar, în acest scop, să se furnizeze o definiție ex ante a 
obiectivelor și a indicatorilor referitori la rezultate clare și măsurabile;

5. invită Comisia să amelioreze vizibilitatea intervențiilor FSE și să sporească accesibilitatea 
acestui fond, precum și capacitatea sa de a sprijini într-o mai mare măsură integrarea pe 
piața muncii, în special prin punerea în aplicare a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea competențelor lucrătorilor în raport cu cerințele 
pieței muncii;

6. consideră că trebuie să se asigure o mai mare armonizare între diferitele fonduri 
structurale și, în special, să se amelioreze sinergiile dintre FSE și FEDER;

7. subliniază că ar trebui să se acorde o atenție deosebită dezvoltării capacității de inovare și 
de creare de proiecte a IMM-urilor, care reprezintă unul dintre sectoarele cu cel mai 
ridicat potențial de creare de locuri de muncă;

8. solicită Comisiei și statelor membre să simplifice procedurile și să reducă sarcinile 
administrative excesive, precum și celelalte obstacole din calea îndeplinirii obiectivelor 
Uniunii Europene în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă.


