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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi 
afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că politica de coeziune a UE are un rol decisiv în dezvoltarea potenţialului de 
creare de locuri de muncă al unei economii durabile, deoarece aceasta contribuie la 
eliminarea diferenţelor regionale şi stimulează economia, scopul fiind de a ajunge la o 
ocupare deplină a forţei de muncă; subliniază rolul care revine nivelurilor regionale şi 
locale în promovarea unei economii durabile; subliniază faptul că regiunile ar trebui să 
folosească fondurile structurale europene şi fondul de coeziune pentru a întreprinde 
iniţiative de creare de noi locuri de muncă, durabile şi viabile; subliniază importanţa 
utilizării Fondului social european de către statele membre în vederea investirii în 
dezvoltarea de competenţe, ocuparea forţei de muncă şi activităţi de formare şi 
reconversie profesională cu scopul de a crea locuri de muncă mai multe şi mai bune prin 
intermediul proiectelor naţionale, regionale şi locale; subliniază faptul că experienţa 
profesională a persoanelor mai în vârstă poate contribui de asemenea la aceste iniţiative, 
având în vedere creşterea ponderii acestora în cadrul populaţiei UE; recomandă 
autorităţilor regionale şi locale să aibă un contact permanent şi adecvat cu mediul de 
afaceri, patronate, sindicate şi ONG-uri pentru o proiecţie pe termen mediu şi lung a 
nevoilor de pe piaţa muncii;

2. subliniază, în această privinţă, importanţa conceptului de dezvoltare urbană integrată; 
subliniază că reconstrucţia durabilă a zonelor urbane dezavantajate şi-ar putea asuma un 
rol-pilot; consideră că o condiţie prealabilă pentru aceasta o constituie un cadru de politică 
clar, care include menţinerea promovării dimensiunii urbane în cadrul fondurilor 
structurale;

3. subliniază faptul că, în contextul crizei economice actuale şi al problemelor privind 
schimbările climatice, susţinerea dezvoltării unei economii ecologice este extrem de 
importantă; subliniază faptul că autorităţile locale şi regionale joacă un rol central în 
trecerea la o durabilitate sporită, în special sub aspectul capacităţii acestora de a stimula 
cooperarea dintre centrele educaţionale, de formare şi de cercetare şi IMM-uri; subliniază 
faptul că, în acest scop, politica de coeziune a UE reprezintă un instrument fundamental 
care poate contribui nu doar la combaterea schimbărilor climatice printr-o politică 
energetică inteligentă, ci şi oferă cetăţenilor perspectiva unor noi oportunităţi economice 
şi locuri de muncă; 

4. subliniază faptul că schimbările climatice din Europa afectează în mod diferit regiunile, 
că, potrivit unui studiu al Comisiei1, regiunile din sudul şi estul Europei, în care trăieşte 
peste o treime din populaţia UE, sunt expuse în mod special presiunii schimbărilor 
climatice, că cele mai vulnerabile grupuri de populaţie sunt afectate cel mai puternic şi că, 

                                               
1 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Regiunile 2020 – o evaluare a provocărilor viitoare 
pentru regiunile UE”, noiembrie 2008, disponibil la:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf.
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astfel, pot apărea dezechilibre regionale şi sociale mai pronunţate;

5. recunoaşte rolul important al autorităţilor locale şi regionale în educaţie, ca bază pentru 
dobândirea de noi competenţe de viitor, inclusiv prin învăţare continuă şi reconversie 
profesională; subliniază faptul că, în multe state, condiţiile generale pentru educaţia şi 
formarea profesională a tinerilor, inclusiv a celor care abandonează şcoala şi care nu deţin 
nicio calificare, intră în responsabilitatea autorităţilor regionale şi locale; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă fonduri structurale pentru infrastructura educaţională, în 
special în zonele urbane şi în regiunile defavorizate, şi prin acest sprijin să permită o 
educaţie şcolară cuprinzătoare şi accesibilă; subliniază potenţialul (de educaţie şi formare) 
semnificativ oferit de integrarea în cadrul unei reţele a autorităţilor locale şi regionale, a 
întreprinderilor şi asociaţiilor în vederea creării de locuri de muncă durabile în domeniile 
transportului local, al mobilităţii urbane, al educaţiei şi al cercetării şi dezvoltării, punând 
accesul pe egalitatea de şanse;

6. subliniază importanţa Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) în crearea de 
clustere regionale prin interconectarea cercetării, inovării şi infrastructurii la nivel local în 
cadrul noilor tehnologii, de exemplu, în cazul energiilor regenerabile şi al eficienţei 
energetice; subliniază în continuare faptul că, în special în zonele urbane, autorităţile 
regionale şi locale sunt cel mai bine plasate şi sunt cele mai în măsură să creeze condiţiile 
necesare în vederea dezvoltării grupurilor de întreprinderi inovatoare; subliniază faptul că 
prin crearea de clustere se stimulează în mod decisiv dezvoltarea economică locală şi se 
pot crea noi locuri de muncă în regiunile respective; 

7. are cunoştinţă de faptul că sistemele de finanţare ale UE, naţionale şi regionale, rămân în 
continuare extrem de necoordonate şi, prin urmare, în vederea atingerii obiectivelor 
Europa 2020, subliniază necesitatea unei mai bune coordonări la mai multe niveluri între 
programe şi a sprijinirii unei mai mari sinergii între diferitele politici comune recurgând la 
fonduri structurale, agricole şi de dezvoltare rurală, programul-cadru de cercetare şi 
programul-cadru pentru competitivitate şi inovare (CIP);

8. subliniază valoarea adăugată a conceptului de învăţare de-a lungul vieţii şi solicită statelor 
membre să elaboreze un plan detaliat al potenţialului local în vederea organizării unor 
formări axate pe cerere, care să îmbine resursele disponibile cu nevoile reale şi să 
restabilească prestigiul învăţământului secundar profesional, oferind acces la un 
învăţământ de înaltă calitate, în special în regiunile în care potenţialul local şi muncile 
tradiţionale necesită aptitudini şi cunoştinţe speciale pentru a putea fi exploatate la 
capacitate maximă; solicită Comisiei să pună la dispoziţia statelor membre suportul tehnic 
necesar în vederea elaborării unui plan al nevoilor locale şi constată că şcolile secundare 
profesionale care asigură un învăţământ de înaltă calitate ar putea contribui la reducerea 
treptată a şomajului şi la ocuparea durabilă a forţei de muncă;

9. reaminteşte rolul fundamental al IMM-urilor în promovarea inovării în Europa; 
încurajează sectorul privat şi cel public să utilizeze Fondul social european drept mijloc de 
promovare a atitudinilor şi aptitudinilor antreprenoriale în rândul tinerilor, precum şi de 
asigurare a consilierii în carieră în rândul şomerilor;

10. subliniază, în conformitate cu tratatele, importanţa mobilităţii geografice a lucrătorilor; 
recunoaşte că îmbunătăţirea mobilităţii printr-o reţea de transport local bine dezvoltată 
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sporeşte accesul la posibilităţi de angajare şi că efectul de multiplicare rezultat prezintă o 
importanţă deosebită în regiunile de frontieră care se confruntă cu o rată ridicată a 
şomajului; prin urmare, încurajează regiunile, administraţiile locale şi regionale, 
autorităţile şi ONG-urile din regiunile de frontieră să utilizeze mijloace din fondurile 
structurale şi din Fondul de coeziune pentru măsuri de infrastructură întreprinse în cadrul 
programelor de cooperare naţională şi interregională, precum şi din Fondul social 
european în vederea creării unor oportunităţi educaţionale şi de angajare mai bune pentru 
tinerii din mediul rural;

11. subliniază importanţa măsurilor de promovare a creşterii economice şi a ocupării forţei de 
muncă în zonele rurale pentru a combate depopularea zonelor rurale;

12. invită autorităţile responsabile din statele membre, precum şi Comisia, să acorde o atenţie 
sporită durabilităţii măsurilor de cofinanţare, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a 
anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul 
Social European și Fondul de coeziune1; îndeamnă autorităţile responsabile să se asigure 
că banii obţinuţi din fonduri structurale sunt alocaţi unor investiţii pe termen lung şi să nu 
ofere finanţare decât după ce se asigură de durabilitatea operaţiunilor, astfel cum se 
prevede la articolul 57 din regulamentul respectiv; invită entităţile responsabile să 
descurajeze practicile de tip „subsidy hopping” prin utilizarea unor mecanisme de 
sancţionare adecvate;

13. reiterează sprijinul său pentru proiectul-pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi regionali”, 
care poate veni în ajutorul autorităţilor locale şi regionale în vederea realizării schimbului 
de modele de bune practici şi, în plus, poate avea un efect multiplicator în sfera politicii 
privind piaţa muncii; subliniază nevoia de a preciza elementele legate de implementarea 
proiectului şi de a coopera îndeaproape cu Comitetul Regiunilor şi cu organizaţiile care 
reprezintă reţele ale regiunilor; solicită Comisiei să accelereze procesul de implementare a 
acestui proiect-pilot; încurajează Comisia să concretizeze ideea creării unei „academii 
locale” în acest scop;

14. recomandă autorităţilor regionale să adopte strategii de dezvoltare în concordanţă cu 
obiectivele Strategiei UE 2020 în vederea creării de noi locuri de muncă într-o economie 
durabilă.

                                               
1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.
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