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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 analiza anuală a creșterii pentru 2017 realizată de Comisie, ca parte importantă a 

procesului european de redresare bazat pe o strategie de investiții, pe reforme structurale, 

pe crearea de locuri de muncă și pe gestionarea responsabilă a finanțelor publice, cu 

scopul de a promova în continuare niveluri mai ridicate de creștere economică și de a 

consolida redresarea economică și convergența UE în sens ascendent; 

2. este îngrijorat că se mai observă încă dezechilibre macroeconomice și un grad insuficient 

de convergență, mai ales în zona euro; 

3. este îngrijorat de aplicarea sporadică a recomandărilor specifice fiecărei țări în procesul de 

redresare economică a UE, precum și de decalajul considerabil observat la nivelul UE în 

ceea ce privește investițiile, fapt ce pune în pericol potențialul de creștere al UE pe termen 

lung; solicită, prin urmare, statelor membre să își asume angajamente ambițioase cu 

privire la implementarea reformelor structurale și la reducerea ponderii datoriei în PIB și a 

deficitului lor bugetar, pentru a promova creșterea economică și a crea locuri de muncă; 

consideră că statele membre ar trebui să fie în principal responsabile de implementarea 

recomandărilor specifice fiecărei țări și de alegerea modalității optime de realizare a 

acestui lucru; subliniază rolul autorităților locale și regionale și al altor părți interesate 

vizate, precum și rolul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) în 

sprijinirea acestor reforme structurale, a creării de locuri de muncă și a investițiilor; invită 

Comisia să analizeze posibilitatea implicării autorităților locale și regionale în semestrul 

european, atunci când acest lucru este pertinent; 

4. solicită adoptarea unor politici ale semestrului european care să vizeze promovarea cererii 

interne, pentru a se asigura o reziliență superioară a economiei europene în contextul 

înrăutățirii perspectivelor mondiale și al reducerii cererii de la nivel mondial; 

5. ia act de obiectivul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), conceput să 

sprijine proiecte de investiții cu grad ridicat de risc în scopul consolidării potențialului de 

creștere economică bazată pe locuri de muncă de calitate și pe productivitate; se declară 

preocupat însă de enormul dezechilibru între UE15 (91% din finanțare) și UE13 (9% din 

finanțare) în ceea ce privește recurgerea la acest fond; ia act de propunerea Comisiei de 

consolidare a sinergiilor și complementarităților între FEIS și fondurile ESI, precum și de 

asigurare a unei asistențe tehnice mai specifice la nivel local și regional, pentru a atenua 

divergențele de pe piața unică, oferind tuturor regiunilor șansa de a-și dezvolta potențialul, 

și pentru a îmbunătăți acoperirea geografică a FEIS pe întreg teritoriul UE; invită BEI și 

Comisia să asigure o distribuție a fondurilor care să se bazeze pe o analiză financiară 

prudentă, fiind evaluat corect fondul cererilor de finanțare; subliniază însă că nu există 

suficiente informații cu privire la impactul FEIS asupra creării de locuri de muncă; 

subliniază, în acest context, că FEIS trebuie să completeze fondurile ESI și nu ar trebui în 

niciun caz să submineze rolul politicii de coeziune ca politică principală de investiții a 

Uniunii, care apropie mai mult UE de cetățenii săi; invită Comisia să propună noi măsuri 

care să asigure reducerea și o mai bună echilibrare a acestei discrepanțe; 
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6. împărtășește opinia Comisiei conform căreia platforma de consiliere trebuie consolidată 

pentru a-i permite să funcționeze la un nivel mai local și mai regional, pentru a îmbunătăți 

cooperarea acesteia cu băncile naționale de promovare și pentru a-i permite să devină un 

instrument util, care să-i ajute pe promotorii de proiecte să dezvolte proiecte mai bune, în 

special pentru regiunile sau sectoarele în care sunt necesare capacități tehnice și de 

intervenție de proximitate suplimentare; solicită Comisiei să promoveze o utilizare mai 

amplă a FEIS de către autoritățile locale și regionale din întreaga UE, în special prin 

intermediul platformelor de investiții; în acest sens, invită Comisia să distribuie informații 

și să abordeze lipsa actuală a capacității administrative și instituționale la nivel 

subnațional; invită Comisia și statele membre să valorifice FEIS și fondurile ESI pe deplin 

și în conformitate cu Strategia Europa 2020, pentru a reduce deficitul de investiții ce se 

înregistrează în Uniunea Europeană; 

7. subliniază că, în contextul semestrului european și al eforturilor de simplificare a politicii 

de coeziune, cum ar fi activitățile desfășurate de Grupul operativ pentru o mai bună 

implementare, statele membre trebuie să își intensifice măsurile de realizare a reformelor 

structurale necesare și a tuturor celorlalte măsuri care sprijină respectiva implementare, 

inclusiv consolidarea capacității instituționale, pentru stimularea creșterii economice și a 

creării de locuri de muncă prin înlăturarea obstacolelor cu care se confruntă beneficiarii 

politicii de coeziune; subliniază, însă, că este necesar să se asigure o coordonare între 

prioritățile Uniunii Europene și nevoile naționale, regionale și locale; subliniază 

importanța condiționalităților ex-ante pentru îmbunătățirea procesului de consolidare a 

capacităților din statele membre; subliniază necesitatea de a intensifica comunicarea 

rezultatelor către cetățenii europeni, pentru a îmbunătăți vizibilitatea valorii adăugate 

europene; 

8. reiterează necesitatea de accelerare a implementării fondurilor ESI în perioada de 

programare financiară 2014-2020; deși recunoaște că statele membre ar trebui să fie în 

continuare responsabile pentru desemnarea programelor, consideră că trebuie adoptate 

recomandări personalizate pe baza analizei deficiențelor de implementare, care ar trebui 

incluse în procesul de formulare a recomandărilor specifice fiecărei țări; invită Comisia să 

participe la un dialog strâns cu statele membre pentru a elabora aceste măsuri; 

9. subliniază că, pentru a răspunde mai bine provocărilor economice și a stimula creșterea 

economică, trebuie să se acorde statelor membre un nivel mai ridicat de flexibilitate cu 

privire la implementare atunci când se recurge la clauzele de investiții; împărtășește, în 

acest context, opinia Curții de Conturi Europene, potrivit căreia achizițiile publice, deși 

reprezintă o problemă permanentă, trebuie să fie abordate și la nivelul Comisiei, care ar 

trebui să acționeze ca promotor al îmbunătățirilor în acest domeniu; 

10. salută înghețarea propunerii Comisiei de suspendare a unor plăți din fondurile ESI 

destinate Spaniei și Portugaliei, ca urmare a criticii constructive din partea Parlamentului 

prin care acesta a demonstrat concludent că propunerea în cauză este inutilă, critică ce se 

bazează pe o evaluare a Comisiei conform căreia ambele țări înregistrează progrese în 

sensul realizării obiectivelor de reducere a deficitelor; împărtășește opinia Comisiei 

conform căreia zona euro trebuie să adopte o abordare mai colectivă, care să țină seama de 

diferențele bugetare dintre diferitele state membre; reamintește, în acest sens, rolul 

Comisiei ca gardian al tratatelor; se așteaptă, de asemenea, ca Comisia să prezinte raportul 

privind aplicarea articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, prevăzut pentru 
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2017, care să țină seama de avizul Parlamentului exprimat în cadrul dialogului structurat 

din 2016; 

11. salută declarația Comisiei privind importanța investițiilor în cunoaștere, inovare, educație 

și TIC ca factori ai creșterii economice; sprijină adoptarea politicilor care asigură un acces 

de bază la conectivitate pentru fiecare cetățean al Uniunii; 

12. consideră că Planul de investiții pentru Europa își va îndeplini obiectivele numai dacă se 

va asigura participarea mai semnificativă a IMM-urilor, a autorităților locale și a altor 

actori de la nivelul cetățeanului; invită BEI și Comisia să se asigure că aceste părți 

interesate pot să elaboreze și să finalizeze cu succes cereri de finanțare a proiectelor, că 

dispun de asistență adecvată și că nu sunt expuse unor sarcini normative inutile; constată, 

în special, impactul pozitiv pe care îl poate avea dezvoltarea locală plasată sub 

responsabilitatea comunității pentru a se face auzite vocile actorilor locali; 

13. salută asistența acordată IMM-urilor prin intermediul ferestrei pentru IMM-uri și al 

inițiativei pentru IMM-uri din cadrul FEIS; este încurajat de redresarea înregistrată în 

prezent de sectorul IMM-urilor după criza financiară din 2008; invită Comisia să 

coopereze cu statele membre pentru a asigura abordarea sectoarelor cu probleme, inclusiv 

creșterea lentă a numărului de angajați din cadrul IMM-urilor și stagnarea creșterii în 

sectoarele producției, construcțiilor și comerțului cu amănuntul; 

14. consideră că accesul la finanțare rămâne principala provocare pentru IMM-urile în curs de 

dezvoltare; constată că sectorul bancar comercial, reglementat în principal de statele 

membre, rămâne principala sursă de finanțare pentru majoritatea IMM-urilor; constată, 

prin urmare, că statele membre vor rămâne principalii actori în ceea ce privește redresarea 

sectorului IMM-urilor, iar Comisia ar trebui să se asigure că măsurile sale asigură un 

sprijin efectiv. 
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