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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 creștere a cererii de servicii sociale, presiunea financiară 
asupra autorităților locale și regionale din cauza constrângerilor financiare ar putea avea 
un efect negativ asupra coeziunii sociale și a ocupării forței de muncă, împiedicând, astfel, 
realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020;

2. salută simplificarea procedurilor și îmbunătățirea accesibilității Fondului social european, 
care permite o reacție mai bună și mai rapidă la provocările ridicate de situația economică 
actuală;

3. subliniază rolul special al FSE în punerea în aplicare a strategiei Europa 2020, în special 
prin contribuția sa la realizarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, 
productivitate și coeziune socială;

4. solicită reducerea nivelului global al angajamentelor restante (RAL), care constituie o 
amenințare gravă pentru utilizarea eficientă a resurselor politicii de coeziune și, prin 
urmare, împiedică potențialul lor de creare de locuri de muncă;  

5. subliniază faptul că politica de coeziune este un factor important de dinamizare a 
investițiilor publice și private, contribuind, astfel, la creșterea economică în Uniunea 
Europeană în ansamblul ei și nu doar în regiunile care beneficiază în mod direct de această 
politică; 

6. 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; 

7. subliniază necesitatea de a îmbunătăți participarea autorităților locale și regionale în 
programarea, punerea în aplicare, supravegherea și evaluarea fondurilor pentru a garanta o 
corelare mai bună a strategiilor la nivel de UE cu cele naționale și regionale; 

8. solicită continuarea simplificării normelor și o flexibilitate sporită  în programarea și 
gestionarea fondurilor structurale pentru a permite o mai bună punere în aplicare a 
proiectelor, precum și o reacție mai rapidă și adecvată la amenințările și provocările 
sociale. 


