
PA\918002RO.doc PE500.413v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2012/2257(INI)

7.11.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: 
ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 
2013
(2012/2257(INI))

Raportor pentru aviz: Mojca Kleva



PE500.413v01-00 2/4 PA\918002RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\918002RO.doc 3/4 PE500.413v01-00

RO

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 ar permite Parlamentului să propună 
amendamente și ar garanta adoptarea de comun acord de orientări 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 
includerea mai multor orientări detaliate pentru autoritățile naționale, regionale și locale;

2. subliniază faptul că Comisia ar trebui să țină seama mai mult de tendințele naționale 
specifice,  precum și de potențialele erori din previziunile sale, care reprezintă baza pentru 
AAC;

3. ia act de faptul că politica de coeziune, un instrument de investiție esențial care se axează 
cu acuratețe pe nevoile de investiții regionale, contribuie nu doar la reducerea 
disparităților între regiuni, ci și la redresarea economică, la creșterea sustenabilă și la
crearea de locuri de muncă în întreaga Uniune;

4. subliniază faptul că într-o perioadă de constrângeri fiscale și capacitate redusă de creditare 
în sectorul privat, fondurile structurale sunt o pârghie esențială pentru stimularea 
economiei, care contribuie la atingerea obiectivelor în materie de creștere și ocupare a 
forței de muncă asumate 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;

5. subliniază importanța implicării autorităților naționale, regionale și locale, a partenerilor 
sociali și a societății civile în conceperea și implementarea orientărilor de politică sub 
egida AAC, pentru a asigura o mai bună asumare a obiectivelor Europa 2020; 

6. 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 nevoile specifice ale regiunilor; salută, în această privință, inițiativa 
Comisiei de a reprograma unde este posibil resursele nealocate din fondurile structurale în 
favoarea IMM-urilor, eficienței energetice și a locurilor de muncă pentru tineri; solicită să 
fie ținut la curent în mod corespunzător în legătură cu implementarea acestei inițiative la 
nivel național;

7. solicită statelor membre să utilizeze pe deplin fondurile structurale pentru sporirea 
șanselor de angajare și combaterea eficientă a șomajului structural și pe termen lung; este 
de părere că, în regim de urgență, Comisia ar trebui să propună o Garanție europeană 
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pentru tineri pentru a îmbunătăți cu adevărat situația tinerilor care nu sunt activi 
profesional, nici implicați în studii sau formare profesională și să coopereze strâns cu 
statele membre pentru a aloca resursele nealocate din fondurile structurale în direcția 
combaterii șomajului în rândul tinerilor.   


