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SUGESTII

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

1. consideră dezamăgitoare atitudinea Comisiei, care a ignorat apelurile repetate din partea 
Parlamentului de a conferi legitimitate democratică deplină semestrului european, 
începând cu transformarea Analizei anuale a creșterii (AAC) în Orientări anuale privind 
creșterea sustenabilă, prezentate într-un format care să permită Parlamentului să propună 
amendamente și ar garanta adoptarea de comun acord a unor orientări în materie de 
politică în urma unui proces transparent de luare a deciziilor la nivel interinstituțional; 
solicită Comisiei să prezinte următoarele analize anuale ale creșterii de o manieră mai 
ambițioasă, cu îndrumări orientate spre creștere și cu includerea mai multor orientări 
detaliate pentru autoritățile naționale, regionale și locale; subliniază faptul că parlamentele 
naționale și autoritățile locale și regionale au un acces foarte limitat la procesul 
semestrului european, în ciuda faptului că participarea și contribuția lor sunt necesare 
pentru a îmbunătăți șansele de a atinge obiectivele Europa 2020;

2. este profund îngrijorat de faptul că, deși au trecut deja câțiva ani de la începutul crizei 
sistemice, șomajul pe termen lung continuă să crească în cadrul UE, fiind însoțit de 
niveluri alarmante ale șomajului în rândul tinerilor și de o creștere a riscurilor de sărăcie și 
excluziune socială, fără nicio perspectivă de îmbunătățire imediată;

3. îndeamnă Comisia, statele membre și regiunile să acorde prioritate adoptării unor măsuri 
ferme împotriva nivelurilor șomajului din UE;

4. subliniază faptul că Comisia ar trebui să țină seama mai mult de tendințele locale, 
regionale și naționale specifice, precum și de potențialele erori din previziunile sale, care 
stau la baza AAC;

5. ia act de faptul că politica de coeziune, un instrument de investiție esențial al UE care 
joacă un rol important în cadrul Strategiei Europa 2020 și care se axează cu acuratețe pe 
nevoile de investiții locale, regionale și naționale, contribuie nu doar la reducerea 
disparităților dintre regiuni, ci și la redresarea economică a statelor membre, precum și la 
eforturile de a asigura creșterea sustenabilității și crearea de locuri de muncă în statele 
membre și în întreaga Uniune; remarcă faptul că aceasta face ca politica de coeziune să fie 
cel mai bun instrument dintre cele disponibile pentru o redresare generatoare de locuri de 
muncă, astfel cum ar prevedea Comisia Europeană în AAC 2013; în această privință, 
consideră că orice reducere a bugetului politicii de coeziune ar avea consecințe negative 
puternice asupra obiectivelor Europa 2020 și insistă, prin urmare, ca în noua perioadă de 
programare să se aloce politicii de coeziune un nivel adecvat de resurse, care să atingă cel 
puțin nivelul convenit pentru perioada de programare curentă 2007-2013; de asemenea, 
solicită ca aceasta să continue să acopere toate regiunile UE;

6. solicită Comisiei și statelor membre să asigure că politica regională va continua să joace 
un rol important în dezvoltarea de programe naționale în cadrul semestrului european și va 
reprezenta un instrument-cheie, pe termen mediu și lung, pentru atingerea obiectivelor 
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stabilite în ceea ce privește politicile sociale și ocuparea forței de muncă;

7. subliniază faptul că, într-o perioadă caracterizată prin constrângeri fiscale majore și o 
capacitate redusă de creditare în sectorul privat, fondurile structurale și fondul de 
coeziune, cu dimensiunea lor financiară și obiectivele urmărite, reprezintă o pârghie 
esențială aflată la dispoziția statelor membre pentru stimularea economiei, care contribuie 
la atingerea obiectivelor în materie de creștere și ocupare a forței de muncă consacrate de 
Strategia Europa 2020; în acest context, subliniază faptul că, având în vedere rolul-cheie 
jucat de politica de coeziune în dezvoltarea programelor naționale din cadrul semestrului 
european, AAC ar trebui să pună accentul în primul rând pe această politică care ar trebui 
să contribuie la dezbaterea anuală privind creșterea și locurile de muncă în UE;

8. solicită Comisiei și Consiliului să convină asupra unor măsuri concrete care să respecte 
specificitățile, să îmbunătățească participarea și implicarea autorităților naționale, 
regionale și locale, a partenerilor sociali și a societății civile în formularea și punerea în 
aplicare a unor orientări sustenabile în materie de politici în cadrul AAC, pentru a asigura 
o mai bună asumare și realizare a obiectivelor Strategiei Europa 2020; remarcă faptul că 
această aplicare a unei abordări a guvernanței pe mai multe niveluri nu ar trebui să ducă la 
creșterea sarcinilor administrative ale beneficiarilor finali;

9. consideră esențial ca politica de coeziune să contribuie la reducerea disparităților interne 
în materie de competitivitate și a dezechilibrelor structurale prin intermediul capacității 
sale de adaptare la condițiile și nevoile specifice identificate la nivel local, regional și 
național; salută, în această privință, inițiativa Comisiei de a redirecționa unde este posibil 
resursele încă nefolosite din fondurile structurale spre eficiența energetică, locurile de 
muncă pentru tineri și IMM-uri, dat fiind că acestea vor juca un rol important pentru 
atingerea obiectivelor UE pentru 2020; solicită să fie ținut la curent în mod corespunzător 
în legătură cu implementarea acestei inițiative la nivel național;

10. salută faptul că, în AAC 2013, Comisia a confirmat că este necesară o îmbunătățire 
suplimentară a capacității administrative în vederea asigurării unei distribuiri mai rapide a 
fondurilor structurale încă nefolosite; subliniază că aceste eforturi ar trebui concentrate 
asupra autorităților de la nivel național, regional și local; subliniază că plata mai rapidă a 
resurselor încă nefolosite din fondurile structurale poate contribui la o creștere a 
lichidității pieței;

11. este de acord cu Comisia că instrumentele financiare inovatoare ale UE pot servi drept 
catalizatori pentru investiția propusă, pot avea un efect multiplicator asupra bugetului UE 
și pot îmbunătăți potențialul de creștere al UE; în acest context, îndeamnă Comisia să 
furnizeze informații detaliate, asistență și îndrumare suplimentară statelor membre și 
regiunilor în ceea ce privește extinderea aplicării instrumentelor financiare în temeiul 
politicii de coeziune în 2013 și al viitoarei perioade de programare (2014-2020); solicită 
statelor membre să urmeze modelul Comisiei și să indice în mod clar în programele lor 
naționale de reformă modul în care intenționează să utilizeze resursele alocate din 
fondurile structurale pentru a promova prioritățile în materie de creștere și de ocupare a 
forței de muncă prin utilizarea instrumentelor financiare;

12. solicită Comisiei și statelor membre să abordeze participarea scăzută pe piața muncii a 
grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor care aparțin minorităților (de exemplu, 
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cetățenii de etnie romă), care provin din cele mai sărace microregiuni sau care prezintă 
dizabilități;

13. recunoaște importanța capacității sporite de creditare al BEI și recomandă ca aceasta să fie 
aliniată la prioritățile UE concentrate pe eliminarea disparităților regionale; solicită 
Comisiei să ceară statelor membre să utilizeze o parte din alocările de fonduri structurale 
ce le revin pentru a partaja riscul de împrumut al BEI și pentru a furniza garanții pentru 
împrumuturi acordate IMM-urilor și microîntreprinderilor, determinând astfel o creștere a 
activității economice în toate sectoarele și regiunile, garantând oportunități de angajare 
suplimentare și depășind lipsa de acces la creditare care frânează în prezent IMM-urile;

14. constată că schimbările demografice au un impact clar asupra asigurării infrastructurii 
sociale, constituind o provocare majoră pentru toate generațiile din întreaga UE; în această 
privință, subliniază că în analiza Comisiei ar trebui să se acorde mai multă atenție rolului 
politicilor în materie de coeziune pentru abordarea provocărilor demografice;

15. solicită statelor membre să utilizeze pe deplin fondurile structurale prin politici active 
privind piața muncii pentru a spori șansele de angajare a tuturor categoriilor de vârstă, 
permițând prelungirea vieții profesionale, și să combată în mod eficient șomajul structural 
și pe termen lung; subliniază, în această privință, faptul că ar trebui să se asigure investiții 
suficiente atât în asistența financiară acordată administrațiilor naționale și regionale, cât și 
în formarea acestora, pentru a consolida atât capacitățile și abilitățile lor, cât și 
cunoștințele pe care le dețin cu privire la normele ce reglementează fondurile structurale și 
fondul de coeziune; consideră că este urgent ca Comisia să propună o garanție europeană 
pentru tineri pentru a îmbunătăți cu adevărat situația tinerilor care nu sunt nici activi 
profesional, nici implicați în studii sau formare profesională și să coopereze strâns cu 
statele membre pentru a aloca resursele încă nefolosite din fondurile structurale de care 
dispun pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, acordând o atenție specială și tinerilor 
din mediul rural, punând accent pe spiritul lor antreprenorial, în vederea prevenirii 
depopulării.
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