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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 politicii de coeziune a UE îi revine un rol decisiv în dezvoltarea potenţialului 
de creare de locuri de muncă al unei economii durabile, prin susţinerea reducerii
diferenţelor regionale şi prin crearea unei societăţi cu o ocupare deplină a forţei de muncă; 
subliniază faptul că fondurile structurale europene pot încuraja regiunile să întreprindă
iniţiative pentru crearea de locuri de muncă durabile;

2. recunoaşte rolul important al autorităţilor în formarea tinerilor, ca bază pentru dobândirea 
de noi competenţe; constată faptul că în multe state condiţiile-cadru pentru educaţie şi 
formare profesională intră în responsabilitatea regiunilor; prin urmare, încurajează
regiunile să atragă fonduri structurale pentru crearea de locuri de muncă durabile în 
domeniile transportului public local, al mobilităţii urbane şi al educaţiei;

3. subliniază, în conformitate cu tratatele, importanţa mobilităţii geografice a lucrătorilor; 
recunoaşte că îmbunătăţirea mobilităţii printr-o reţea de transport local bine dezvoltată 
sporeşte accesul la posibilităţi de angajare; prin urmare, încurajează regiunile să atragă 
mijloace din fondurile structurale pentru măsuri de infrastructură;

4. invită părţile responsabile din statele membre, precum şi Comisia, să acorde o atenţie 
sporită durabilităţii măsurilor de cofinanţare, în conformitate cu prevederile
Regulamentului general (nr. 1083/2006); îndeamnă părţile responsabile să aloce banii 
obţinuţi din fonduri structurale unor investiţii pe termen lung şi să nu acorde sprijin 
financiar întreprinderilor care ar putea redistribui forţa de muncă decât în urma unor
verificări prealabile;

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi regionali”, 
care poate veni în ajutorul comunităţilor şi al regiunilor în vederea realizării schimbului de 
modele de bune practici şi, în plus, poate avea un efect multiplicator în sfera politicii 
privind piaţa muncii.


