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Declarație scrisă, depusă în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de 
procedură, referitoare la necesitatea unui plan extraordinar de investiții pentru 
subregiunile cu niveluri ridicate ale șomajului1

1. Articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea trebuie să 
urmărească ocuparea integrală a forței de muncă și progresul social, și să promoveze 
coeziunea economică, socială și teritorială, precum și solidaritatea între statele membre. 
Politica de coeziune ar trebui să conducă, printre altele, la o mai mare incluziune socială și 
la reducerea sărăciei, oferind statelor de flexibilitatea necesară pentru a fi în măsură să 
ofere un sprijin individualizat, în funcție de nevoile locale.

2. Potrivit Eurostat, în 2014, 61 de regiuni europene din opt state membre ale UE au avut 
rate ale șomajului cuprinse între 14 % și 34,8 % și 63 de regiuni din șapte state membre 
ale UE au avut rate ale șomajului cuprinse între 2,5 % și 4,9 %.

3. Prin urmare, Comisia este invitată să analizeze posibilitatea creării unui program specific, 
în cadrul Fondului social european și al Fondului european de dezvoltare regională, și în 
completarea Pachetului privind investițiile sociale, pentru subregiunile cu nivelurile 
ridicate ale șomajului (peste 30 %), în conformitate cu articolele 148 și 174 din TFUE.

4. Reamintim că aceste regiuni au nevoie de investiții pentru a le ajuta să stimuleze creșterea 
economică și stabilirea populației, asigurându-le viabilitatea. În acest scop, Comisia este 
invitată să analizeze posibilitatea de a elabora un plan special de investiții, cu implicarea 
autorităților naționale și europene relevante în aceste domenii.

5. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în 
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 
Parlamentul.


