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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:

1. salută recomandările specifice fiecărei țări pentru 2013 și, în special, accentul pus pe 
măsurile ambițioase pentru reluarea creșterii, combaterea șomajului, crearea de locuri de 
muncă și consolidarea competitivității economiilor din UE; 

Creștere și competitivitate

2. reiterează importanța politicii de coeziune ca instrument principal de investiții, având un 
rol principal în combaterea crizei și conducerea UE și a regiunilor sale pe calea creșterii 
durabile; prin urmare, subliniază importanța asigurării unor resurse bugetare adecvate în 
negocierile noului CFM pentru fondurile structurale și de investiții ale Uniunii Europene, 
subliniind rolul deosebit pe care acestea îl au în domenii precum ocuparea forței de 
muncă, inovarea, dezvoltarea durabilă și sprijinirea IMM-urilor;

3. este profund preocupat de scăderea drastică a investițiilor publice și private în economia 
productivă și, în special, la nivel local și regional; consideră că sunt necesare măsuri 
decisive pentru a reforma piața muncii și piața produselor, pentru a adopta politici 
prudente privind salariile și pentru a baza viitorul model de creștere pe inovare și 
orientarea activităților productive către activități cu valoare adăugată mare; își exprimă 
convingerea fermă că fondurile structurale și de investiții sunt esențiale pentru a preveni și 
a diminua deficitele existente în domeniile menționate anterior;

4. consideră că, în timp ce măsurile de protecție financiară puse în practică de BCE au liniștit 
piețele financiare, problema competitivității în zona euro a rămas nesoluționată; 

Șomajul și consecințele sociale ale crizei;

5. salută reformele privind piața muncii care vizau îmbunătățirea rezistenței pieței muncii, 
mărirea flexibilității interne și externe, reducerea fragmentării și facilitarea tranziției între 
locuri de muncă; totuși reamintește faptul că sunt necesare reforme mai multe și mai 
profunde, în special pentru a îmbunătăți mobilitatea pe piața muncii și îndeosebi 
mobilitatea tinerilor, cu un accent deosebit pe ameliorarea oportunităților profesionale 
pentru tineri, în special cei care se confruntă cu dificultăți la intrarea pe piața muncii, 
pentru a oferi asistență în căutarea unui loc de muncă și a stabili legături clare și 
transparente între educație și formare pentru o mai bună corelare între competențe și 
locurile de muncă disponibile; 

Accesul la finanțare și fragmentarea pieței interne

6. este profund preocupat de incertitudinea persistentă în rândul investitorilor privați, de 
lipsa lor de încredere și de reticența lor de a investi, în special ca urmare a normelor 
privind productivitatea și în contextul în care persistă fragmentarea pieței interne și 
schimbările în politica industrială; deplânge faptul că, din cauza crizei, un mediu în care 
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încrederea este scăzută determină investitorii privați și instituțiile din sectorul financiar să 
fie foarte reticente la riscuri și reafirmă faptul că activitatea de consolidare a sectorului 
bancar ar trebui continuată;

Guvernanța macroeconomică 

7. salută scăderea numărului de state membre confruntate cu procedura aplicabilă deficitelor 
excesive; solicită insistent Comisiei și statelor membre să exploateze toate marjele de 
flexibilitate disponibile în componenta preventivă a Pactului de stabilitate și de creștere 
(PSC) pentru a ajunge la un echilibru între nevoile investițiilor publice productive și 
obiectivele disciplinei fiscale, de exemplu excluzând din dispozițiile Pactului de stabilitate 
și de creștere nivelurile totale de cofinanțare națională prin fondurile structurale și de 
investiții sau ținând seama, în calculele privind pactul, de nevoia de autofinanțare netă și 
nu brută a statului;


