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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 faptul că politicile privind ocuparea forței de muncă și politicile sociale joacă 
un rol important în dezvoltarea teritorială și contribuie major la realizarea obiectivelor 
politicii de coeziune;

2. consideră că abordarea teritorială poate constitui un mecanism eficient în vederea 
promovării dezvoltării, ocupării forței de muncă, educației și reducerii sărăciei, toate 
acestea reprezentând obiective centrale ale strategiei Europa 2020;

3. consideră că o abordare teritorială integrată a FSE este vitală pentru punerea în aplicare a 
principiului subsidiarității prin intermediul guvernanței pe mai multe niveluri și subliniază 
importanța asigurării capacității adecvate la nivel local și regional;

4. remarcă faptul că există disparități sociale, precum și disparități privind ocuparea forței de 
muncă considerabile, atât între regiuni, cât și în interiorul acestora; consideră că este 
necesară adaptarea programelor la necesitățile regionale și subregionale și consideră că 
FSE trebuie să continue să sprijine dezvoltarea abordărilor locale în domeniul ocupării 
forței de muncă și în cel al incluziunii sociale;

5. consideră că este important ca programele operaționale și contractele de parteneriat să 
ofere o analiză cuprinzătoare a disparităților și a necesităților de dezvoltare ale teritoriilor, 
precum și strategii integrate de abordare a nevoilor specifice ale ariilor geografice cele 
mai afectate de șomaj și sărăcie sau ale grupurilor-țintă amenințate în cea mai mare 
măsură de discriminare sau excludere socială, având în vedere în special comunitățile 
marginalizate;

6. solicită statelor membre să asigure un dialog deschis cu părțile interesate în vederea 
pregătirii contractelor de parteneriat și a programelor operaționale; consideră că este 
esențială construirea încrederii reciproce între părțile interesate, în vederea utilizării 
eficiente a abordării teritoriale pentru acțiunile finanțate din FSE.


