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SUGESTII

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

Contextul general

1. salută eforturile depuse pentru a consolida coordonarea economică și bugetară prin 
intermediul semestrului european, care permit monitorizarea în paralel a bugetelor și 
politicilor economice naționale pe parcursul unei perioade de șase luni în fiecare an;

2. subliniază rolul esențial al politicii de coeziune ca instrument-cheie pentru Strategia 
Europa 2020; consideră că o politică de coeziune puternică și finanțată corespunzător 
reprezintă un instrument eficace și eficient pentru realizarea Strategiei Europa 2020, 
precum și pentru prevenirea viitoarelor crize economico-financiare, datorită programelor 
sale de dezvoltare pe termen lung, dimensiunii bugetare, sistemului administrativ 
descentralizat și includerii priorităților UE pentru dezvoltarea durabilă; subliniază că 
politica de coeziune este o politică de investiții și ar trebui astfel să promoveze coeziunea 
teritorială, economică și socială în toate regiunile UE, ținând cont de principiul 
solidarității; subliniază, în această privință, importanța implicării regiunilor în atingerea 
obiectivelor UE pentru 2020;

3. reamintește că politica de coeziune poate avea succes numai dacă statele membre adoptă 
politici fiscale și structurale, ample și solide, care să conducă la creștere economică; 
subliniază că implementarea fondurilor aferente cadrului strategic comun în cazul în care 
guvernele naționale nu reușesc să adopte politicile corecte sau să realizeze reformele 
structurale necesare poate duce la irosirea resurselor financiare sau chiar la reducerea 
stimulentelor pentru corectarea politicilor economice nesănătoase;

4. subliniază faptul că, într-o perioadă de criză, instrumentele flexibile ale politicii de 
coeziune se adaptează rapid la nevoile în schimbare și la condițiile financiare mai dificile; 
reamintește că măsurile de urgență, cum ar fi plățile în avans sau ratele crescute de 
cofinanțare, au fost cuplate cu măsurile de politică pe termen lung pentru a stimula 
creșterea economică și a crea locuri de muncă;

Dezechilibrele fiscale și bugetare și riscul de recesiune

5. este profund îngrijorat de riscul ridicat ca zona euro să reintre în recesiune, fapt indicat de 
o economie în contracție și o creștere a șomajului;

6. consideră că o consolidare suplimentară a disciplinei fiscale și a instituțiilor fiscale atât la 
nivel național, cât și subnațional, reprezintă o condiție prealabilă pentru întărirea încrederii 
pieței în sustenabilitatea pe termen mediu și lung a finanțelor publice în zona euro, care 
este de importanță majoră pentru creșterea economică; îndeamnă statele membre să 
continue consolidarea fiscală și să respecte normele pentru un buget echilibrat, în 
conformitate cu normele Pactului de stabilitate și de creștere, care iau în considerare 
situațiile macrofinanciare specifice unei țări;
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7. invită statele membre să acorde prioritate, în cadrul cheltuielilor și veniturilor bugetare, 
politicilor favorabile creșterii, în special în domenii cum ar fi educația, cercetarea, 
inovarea, infrastructura și energia, și să asigure eficiența unor astfel de cheltuieli și 
venituri;

Creșterea economică și locurile de muncă

8. îndeamnă statele membre să asigure coerența diferitelor instrumente de politică 
economică, în special în ceea ce privește politicile care vizează obiectivele și țintele 
principale ale Strategiei UE 2020 în mod egal, astfel încât să atragă interesul investitorilor 
și să restabilească încrederea acestora în vederea finanțării pe termen lung a economiei 
reale;

9. solicită luarea de măsuri ferme pentru a restabili încrederea în sectorul bancar și a stimula 
astfel investițiile; reamintește că lipsa accesului la finanțare rămâne una dintre barierele 
critice care împiedică IMM-urile să obțină capital privat în completarea cofinanțării din 
partea UE și să-și recâștige competitivitatea;

10. subliniază faptul că este nevoie în mod constant de eforturi suplimentare pentru a atinge 
obiectivele, în special în domeniul ocupării forței de muncă, care este cel puțin la fel de 
important ca creșterea economică în contextul semestrului european; subliniază faptul că 
crearea de locuri de muncă reprezintă o condiție prealabilă pentru o creștere durabilă și 
prevenirea unor viitoare crize;

11. consideră că, pentru consolidarea creșterii și a productivității, sunt necesare o coordonare 
sporită a politicilor economice și reforme structurale ambițioase.


