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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. salută agenda pentru competențe noi și locuri de muncă, în cadrul Strategiei UE 2020, și 
subliniază că, pentru a putea juca un rol important în realizarea unei economii 
competitive, durabile și inovatoare, forța de muncă trebuie să fie calificată;

2. convine asupra necesității de a utiliza în mod mai eficient mijloacele financiare destinate 
dezvoltării noilor competențe și creării de locuri de muncă, îndeosebi în domeniul în 
dezvoltare al economiei ecologice; consideră că aceasta înseamnă în primul rând Fondul 
social european (FSE), Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Programul de învățare de-a lungul vieții și Progress;

3. convine asupra necesității de îmbunătățire a eficienței instrumentelor politicilor de 
coeziune, mai ales a FSE, cu accentul pe concentrarea mijloacelor financiare asupra unui 
număr redus de axe prioritare, pe consolidarea condițiilor necesare reformelor 
instituționale, pe fixarea de obiective clare și măsurabile și pe înființarea de contracte de 
investiții pentru dezvoltare și a parteneriatului între Comisie și statele membre;

4. sprijină politicile de creare a unor noi locuri de muncă ținând cont de necesitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), care asigură două treimi din locurile de muncă din 
sectorul privat; 

5. consideră că este importantă introducerea de stimulente și de modalități eficiente de 
partajare costurilor, pentru a consolida astfel investițiile publice și private în formarea 
continuă a forței de muncă, în educație și învățarea de-a lungul parcursul vieții, cu 
accentul pe tehnologia informațiilor și a comunicațiilor și pe cunoștințele în domeniul 
digital;

6. insistă asupra faptului că schimburile de experiență și înființarea de rețele între instituțiile 
din învățământul superior, din domeniul cercetării și centrele antreprenoriale au un rol 
important în îmbunătățirea competențelor și adaptarea acestora în funcție de cerințele 
pieței muncii;  

7. constată că realizarea obiectivelor agendei pentru competențe noi și locuri de muncă este 
responsabilitatea esențială a statelor membre; consideră, prin urmare, că este indispensabil 
ca, printr-o supraveghere atentă, Comisia să se asigure că statele membre își asumă 
obiectivele strategiei;

8. invită Comisia să adopte măsuri vizând eliminarea obstacolelor administrative și juridice 
pentru a îmbunătăți astfel mobilitatea forței de muncă: în domeniul recunoașterii 
calificărilor profesionale și a portabilității drepturilor la pensie suplimentară.


