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Optimizarea rolului dezvoltării teritoriale în cadrul politicii de coeziune  

Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2013 referitoare la optimizarea rolului 

dezvoltării teritoriale în cadrul politicii de coeziune (2011/2312(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special titlul XVIII, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 

stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 

Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1260/19991, 

– având în vedere Decizia 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind 

orientările strategice comunitare pentru coeziune2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la cel de-al cincilea Raport 

privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de coeziune după 20133, 

– având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2011 referitoare la situația actuală și sinergiile 

viitoare pentru o eficacitate sporită a FEDER și a celorlalte fonduri structurale4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru 

financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii 5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2011 referitoare la Agenda urbană europeană și 

viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune6,  

– având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2011 referitoare la Obiectivul 3: o provocare 

pentru cooperarea teritorială - viitoarea agendă a cooperării transfrontaliere, 

transnaționale și interregionale7, 

– având în vedere Rezoluția sa din 7 octombrie 2010 referitoare la politica de coeziune și 

regională a UE după 20138, 

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la contribuția politicii de 

coeziune la atingerea obiectivelor de la Lisabona și a obiectivelor Strategiei UE 20209, 
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– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la executarea fondurilor alocate 

sinergiilor în domeniul cercetării și inovării, cuprinse în Regulamentul (CE) 

nr. 1080/2006 privind Fondul european de dezvoltare regională și în cel de-al șaptelea 

Program-cadru pentru cercetare și dezvoltare în orașe și regiuni, precum și în statele 

membre și în Uniune1,  

– având în vedere studiul publicat de Parlament intitulat „Politica de coeziune după 2013: o 

evaluare critică a propunerilor legislative”, 

– având în vedere Concluziile Președinției poloneze din 24-25 noiembrie 2011 referitoare la 

dimensiunea teritorială a politicilor UE și la viitoarea politică de coeziune2,   

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 

6 octombrie 2011 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții 

generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și 

Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 

(COM(2011)0615), 

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 

6 octombrie 2011 privind dispozițiile specifice aplicabile Fondului european de 

dezvoltare regională și obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și 

ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 

(COM(2011)0614), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2010, intitulată „Concluziile 

celui de-al cincilea Raport privind coeziunea economică, socială și teritorială: viitorul 

politicii de coeziune (COM(2010)0642), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2010, intitulată „Reexaminarea 

bugetului UE” (COM(2010)0700) și anexele sale tehnice (SEC(2010)7000), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010, intitulată „Contribuția 

politicii regionale la creșterea inteligentă în Europa 2020” (COM(2010)0553), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 31 martie 2010, intitulată „Politica de 

coeziune: Raport Strategic 2010 privind implementarea programelor 2007-2013” 

(COM(2010)0110),  

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „Europa 2020: o 

strategie pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 

(COM(2010)2020), 
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– având în vedere raportul independent intitulat „O agendă pentru o politică de coeziune 

reformată – O abordare teritorială pentru a răspunde la provocările și așteptările Uniunii 

Europene”, elaborat în aprilie 2009 de către Fabrizio Barca la solicitarea d-nei Danuta 

Hübner, comisar pentru politică regională, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 

ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0421/2012), 

A. întrucât politica de coeziune are ca obiectiv reducerea inegalităților dintre regiunile UE 

prin consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și întrucât a fost eficientă în 

promovarea integrării europene prin intermediul dezvoltării sociale și economice; 

B. întrucât regulamentul de stabilire a dispozițiilor comune (RDC) stabilește normele 

comune aplicabile tuturor celor cinci programe europene de finanțare [Fondul european 

de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime (FEPAM)] care sunt destinate punerii în aplicare a politicilor 

de coeziune, rurale și în domeniul pescuitului; 

C. întrucât în cadrul strategic comun se caută mecanisme pentru a realiza o mai bună 

coordonare a fondurilor care fac obiectul RDC (FEDER, FSE, Fondul de coeziune, 

FEADR, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime) și o mai bună integrare a 

fondurilor care fac obiectul RDC în alte domenii ale politicii UE; 

D. întrucât dimensiunea teritorială reprezintă un aspect transversal al politicii de coeziune și 

dă regiunilor europene posibilitatea de a utiliza potențialul teritorial individual pentru a 

face progrese în vederea atingerii obiectivelor politicii de coeziune; 

E. întrucât coeziunea teritorială este în prezent recunoscută prin Tratatul de la Lisabona ca 

un obiectiv fundamental al UE, 

Preocupări generale: consolidarea obiectivului teritorial 

1. recunoaște un sistem simplificat de guvernanță pe mai multe niveluri ca făcând parte din 

procesul de luare a deciziilor în cadrul politicii de coeziune, fiind necesară în fiecare etapă 

o colaborare la nivel european, național, regional și local în ceea ce privește planificarea, 

dezvoltarea și realizarea programelor de finanțare europene; invită Comisia să se asigure 

că acest fapt este reflectat în elaborarea de contracte de parteneriat clare și bine definite;  

2. recunoaște importanța codului de conduită european pentru autoritățile de la nivelul 

statelor membre, precum și de la nivel regional și local în timpul pregătirii, punerii în 

aplicare și monitorizării programelor de finanțare; recunoaște faptul că, pentru a realiza o 

astfel de colaborare, este important să se asigure faptul că deciziile sunt luate la nivelul 

cel mai apropiat de cetățeni posibil; 

3. subliniază că, în ciuda progreselor semnificative realizate în vederea convergenței în UE, 

între regiunile din UE există în continuare inegalități (de exemplu, în ceea ce privește 

caracterul accesibil), care continuă să se extindă; subliniază că bugetul pentru politica de 

coeziune după 2013 trebuie menținut cel puțin la nivelul său actual pentru a se asigura 



faptul că sprijinul continuă să fie acordat în domeniile care necesită o regenerare 

economică și socială în toate regiunile din UE; 

4. salută propunerile Comisiei de a pune accentul pe rezultatele cuantificabile ale politicii de 

coeziune în vederea creșterii sustenabilității investițiilor și a garantării eficienței 

programelor de finanțare; subliniază necesitatea concentrării asupra unui sistem orientat 

către rezultate, care să includă flexibilitate la nivel național, regional și local, ținând 

seama de simplificare, de prioritățile programării și de parteneriate, astfel încât sistemele 

orientate către rezultate să fie specifice regiunilor; 

5. susține propunerile generale ale Comisiei din întregul RDC privind reducerea sarcinii 

administrative; subliniază, prin urmare, că regulile, verificările și eligibilitatea trebuie să 

fie clare de la început și că simplificarea cu succes a procedurilor administrative poate fi 

realizată prin intermediul unei abordări integrate cu privire la acordarea fondurilor; 

6. subliniază faptul că, în cadrul creării și punerii în aplicare a politicii de coeziune, este 

important să se asigure un echilibru corect între controlul necesar al utilizării fondurilor și 

eficacitatea acestora; 

7. subliniază necesitatea de a asigura o abordare flexibilă privind stabilirea obiectivelor 

locale și regionale, cu implicarea părților interesate de la nivel regional în toate etapele 

pentru a se asigura faptul că programele de finanțare europene satisfac nevoia de a 

combate inegalitățile sociale și economice; 

8. evidențiază faptul că flexibilitatea ar trebui să fie extinsă astfel încât proiectele să poată fi 

derulate în cadrul diferitelor fonduri care fac obiectul RDC și că această flexibilitate 

sporită va contribui la simplificarea realizării proiectului și la sporirea aspectelor 

complementare și transversale ale finanțării europene; 

9. subliniază că obiectivele de coeziune teritorială sunt strâns legate de provocările 

economice și sociale și admite faptul că politica de coeziune poate aduce o contribuție 

valoroasă la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020, în special în domeniul 

ocupării forței  de muncă, al educației și al reducerii sărăciei, prin introducerea unei 

dimensiuni teritoriale în strategia de creștere economică a Europei;   

10. subliniază că utilizarea altor programe de finanțare (de exemplu, Orizont 2020), posibil în 

conformitate cu finanțarea politicii de coeziune, ar trebui luată în considerare atunci când 

se depun eforturi pentru atingerea obiectivelor Europa 2020; 

11. recunoaște preocuparea sporită pentru orașe și zonele urbane considerate o forță motrice a 

creșterii economice; 

12. subliniază importanța consolidării legăturilor existente dintre orașe și zonele rurale și a 

promovării unor legături noi; subliniază că pentru aceasta este nevoie de o concentrare și 

o colaborare puternice pe mai multe niveluri între părțile interesate din zonele rurale și 

urbane și că trebuie create condițiile adecvate prin stimularea parteneriatelor și a rețelelor 

pentru a încuraja implicarea în zonele rurale în activitățile integrate dintr-o anumită 

entitate geografică funcțională; 

13. subliniază că este necesar ca programele de cooperare teritorială să fie mai eficient legate 

de strategiile teritoriale și că Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT) ar 



putea contribui la acest demers; 

14. subliniază că, din cauza dimensiunilor, resurselor și a aspectelor sociale și economice 

diferite ale orașelor și ale zonelor urbane din UE, stabilirea acestor zone are loc la nivelul 

statelor membre; 

15. subliniază că coeziunea teritorială se aplică și în cadrul teritoriilor, cu alte cuvinte se 

asigură că întreaga zonă are o contribuție economică și nu doar orașele mari, și subliniază 

că potențialul orașelor mici și mijlocii din zonele rurale de a avea o contribuție 

semnificativă pe plan regional nu ar trebui trecut cu vederea; 

16. subliniază că, pentru a aborda aspectele transversale ale coeziunii teritoriale în vederea 

obținerii unor rezultate tangibile la nivel regional și a valorificării depline a potențialului 

individual al regiunilor, este nevoie de contracte de parteneriat clare și bine definite;  

subliniază că acest lucru poate fi realizat numai prin implicarea actorilor locali și 

regionali, astfel încât toate părțile să poată contribui la pregătirea și realizarea de 

programe; subliniază că acest lucru este important mai ales dacă se dorește susținerea 

teritoriilor care se confruntă cu provocări specifice, precum regiunile transfrontaliere, 

montane, insulare sau îndepărtate; 

O mai bună integrare a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 

17. salută propunerile din RDC care încurajează o mai bună coordonare și integrare a 

programelor de finanțare pentru a asigura un impact mai mare al fondurilor și prezența 

mai puternică a dimensiunii teritoriale a politicii de coeziune în cadrul pentru perioada 

2014-2020; 

18. subliniază că o abordare teritorială mai integrată și mai puternică a finanțării europene, cu  

o consolidare adecvată a capacităților și implicarea partenerilor sociali și din societatea 

civilă de la nivel local și regional, atât în mediul urban, cât și în cel rural, reprezintă un 

mod pozitiv de a asigura faptul că fondurile sunt direcționate spre abordarea provocărilor 

sociale și economice pe termen lung ale Europei; 

19. subliniază că o mai bună armonizare între politica de coeziune și alte domenii ale politicii 

subliniate în RDC va permite regiunilor europene să continue să se dezvolte din punct de 

vedere economic, folosindu-se de capacitățile lor individuale; 

20. citează ca exemplu Biroul Galez al Fondurilor Europene (WEFO) și intenția sa de 

integrare a fondurilor europene în Țara Galilor prin crearea unui singur „portal” care 

permite accesul la informațiile privind toate fondurile care fac obiectul RDC; subliniază 

potențialul „portalului” WEFO de a include o platformă comună cu o singură aplicație, 

plăți, monitorizare și proces de evaluare pentru toate fondurile care fac obiectul RDC; 

evidențiază faptul că această abordare ar permite o identificare mai ușoară a sinergiilor 

potențiale și a integrării între fluxurile de finanțare, armonizând și simplificând astfel 

procesul de solicitare a fondurilor europene; 

21. evidențiază că, date fiind caracteristicile comune ale fondurilor care fac obiectul RDC și 

ale altor programe de finanțare (de exemplu, Orizont 2020, LIFE+), eficiența fondurilor 

europene ar putea fi crescută prin explorarea armonizării potențiale a acestor fonduri;  

Mecanisme pentru integrarea fondurilor europene 



22. salută propunerile privind crearea unui cadru de reglementare concentrat pe dezvoltarea 

locală și integrată prin intermediul „dezvoltării locale gestionate de comunități”, al 

„planurilor de acțiune comune” și al „investițiilor teritoriale integrate”; 

23. subliniază că, având în vedere propunerile Comisiei, toate investițiile trebuie să vină în 

întâmpinarea nevoilor locale și să nu se suprapună cu alte proiecte; 

24. solicită o abordare complet integrată a instrumentelor asociate de punere în aplicare 

[(dezvoltarea locală gestionată de comunități (DLGC), investițiile teritoriale integrate 

(ITI), planurile de acțiune comune (PAC)], care permite parteneriatelor locale să aleagă, 

pe baza nevoilor lor individuale, diferite combinații ale acestor instrumente, după caz, 

precum și să se acorde atenție posibilității de a aplica măsuri mai flexibile în vederea 

concentrării resurselor, ținând cont de nevoile specifice ale statelor membre și ale 

regiunilor; 

25. subliniază faptul că este necesar ca punerea în aplicare a instrumentului propus să fie cât 

se poate de simplă pentru a evita creșterea sarcinii administrative a autorităților locale și 

pentru respectarea obiectivelor de simplificare; 

26. consideră capacitatea instituțională de la diferite niveluri de intervenție ca fiind un 

element semnificativ care asigură succesul aplicării abordării teritoriale; 

27. subliniază exemplul subdelegării către consilii din Țările de Jos, care include delegarea de 

părți ale programelor de finanțare (de exemplu, FEDER) de la autoritatea regională către 

autorități locale, cu acțiuni implementate la nivel local pentru soluționarea nevoilor 

locale; evidențiază faptul că alocarea responsabilităților de gestionare către autoritățile 

locale oferă o posibilitate mai bună de integrare a celei mai bune combinații de fonduri 

adaptate nevoilor locale; subliniază că, având în vedere că structurile de gestionare 

funcționează deja la nivel local, această abordare ar putea fi benefică pentru realizarea de 

ITI la nivel local sau sub-local; 

Dezvoltarea locală gestionată de comunități (DLGC) 

28. susține propunerile Comisiei privind DLGC ca o dispoziție importantă a RDC care se va 

concentra asupra creării de sinergii între toate fondurile care fac obiectul RDC; 

29. consideră acest instrument ca fiind un mod excelent de încurajare a participării 

ascendente dintr-o secțiune transversală a actorilor comunității locale care depun eforturi 

pentru atingerea obiectivelor teritoriale durabile; salută, în acest sens, continuarea 

consolidării capacității administrative la nivel regional și local pentru demersurile de 

consolidare a capacităților care vizează îmbunătățirea participării autorităților locale și 

regionale, precum și a partenerilor sociali; 

30. recunoaște succesul din trecut al programului Leader ca instrument important pentru 

aplicarea unei politici de dezvoltare rurală și consideră că, prin DLGC, acest mecanism de 

punere în aplicare poate deveni esențial în ceea ce privește reacția la provocările pe plan 

local și regional; susține folosirea DLGC și în domeniul dezvoltării urbane;  

31. invită Comisia să clarifice propunerile sale privind DLGC în faza de implementare pentru 

a permite participanților potențiali să determine în întregime scopul, sfera și efectul 

probabile ale DLGC; așteaptă cu interes publicarea unui manual privind DLGC pentru 



autoritățile de gestionare; 

32. recunoaște progresul realizat începând cu 2007 prin intermediul grupurilor de acțiune 

locală în domeniul pescuitului care au colaborat cu grupurile de acțiune locală Leader 

(GAL) ca un exemplu al modului în care viitoarea DLGC ar putea combina fondurile de 

la nivel local în cadrul fondurilor care fac obiectul RDC; scoate în evidență exemplul a 11 

parteneriate locale din Danemarca care folosesc atât FEADR (Leader), cât și Fondul 

european pentru pescuit (Axa 4) pentru finanțarea proiectelor care folosesc același sistem 

de aplicare și administrare; 

33. subliniază necesitatea de a analiza exemple precum utilizarea integrată a fondurilor 

FEADR și EFF prin intermediul DLGC în următoarea perioadă de programare ca o 

modalitate de dezvoltare a unor sinergii între toate fondurile care fac obiectul RDC; 

Planurile de acțiune comune 

34. susține propunerile din RDC de a introduce planuri de acțiune comune pentru a permite 

grupurilor de proiecte să fie finanțate prin intermediul mai multor programe operaționale; 

35. recunoaște planurile de acțiune comune ca un pas pozitiv către gestionarea bazată pe 

rezultate, în conformitate cu unul dintre obiectivele generale ale politicii de coeziune după 

2013; 

36. subliniază că este important să se asigure dezvoltarea acestor instrumente alături de 

DLGC pentru a asigura faptul că DLGC devine mai mult decât un instrument strategic 

pentru dezvoltarea capacităților de la nivel local și nu numai un obiectiv de investiții în 

sine, promovând, totodată, între altele, integrarea socială și combătând sărăcia; 

37. solicită o clarificare cu privire la sfera și integrarea planurilor de acțiune comune și dacă 

acestea vor fi folosite pentru a realiza programele în întregime, sau numai parțial; 

38. admite faptul că planurile de acțiune comune pot contribui în mod efectiv la realizarea 

integrării echilibrate a tinerilor pe piața muncii; subliniază însă că ar trebui evitate 

procesele decizionale și procedurile administrative excesiv de îndelungate;    

Investițiile teritoriale integrate (ITI) 

39. salută propunerile de ITI, care ar putea oferi orașelor posibilitatea de a-și satisface 

propriile nevoi printr-o finanțare din mai multe axe prioritare pentru implementarea 

programelor operaționale într-un mod integrat; 

40. salută clarificările ulterioare cu privire la sfera de aplicare a ITI și la potențialul acestui 

instrument, dacă se potrivește nevoilor locale, de a fi folosit și în zone neurbane și 

periurbane, prin folosirea tuturor fondurilor care fac obiectul RDC; subliniază că trebuie 

asigurată coerența ITI cu strategiile de dezvoltare durabile de la nivel regional pentru a 

îmbunătăți coeziunea economică și socială, nu numai între regiuni, ci și între zonele 

urbane și neurbane din cadrul regiunilor;  

41. evidențiază exemplul unui model propus de ITI din Greater Manchester, care integrează 

finanțarea din cât mai multe surse relevante posibile pentru a atinge o valoare cât mai 

bună din investiție; subliniază că dezvoltarea acestui model este continuă și ar putea fi 



folosită pentru a sprijini o strategie care aduce multe beneficii economice și sociale 

regiunii orașului; evidențiază că ITI propuse ar integra prioritățile FEDER în măsurile 

FSE și că, dată fiind concentrarea sporită a FEDER asupra IMM-urilor și a inovării, ITI ar 

putea să creeze în viitor legături cu proiectele Orizont 2020; 

Instrumentele financiare 

42. salută propunerile Comisiei privind utilizarea la o scară mai largă și extinderea sferei 

instrumentelor financiare prin crearea unor reguli mai simple și mai clare pentru a asigura 

eficacitatea sporită în cadrul tuturor celor cinci fonduri care fac obiectul RDC; 

43. subliniază potențialul instrumentelor financiare, inclusiv al microcreditelor, de a face 

accesibile surse alternative de finanțare pentru o gamă largă de actori pentru completarea 

metodelor financiare tradiționale; subliniază că, în viitorul cadru de finanțare, 

instrumentele financiare ar trebui să aibă capacitatea să atragă finanțări private și să ofere 

flexibilitate statelor membre și regiunilor în ceea ce privește adaptarea sectoarelor lor 

vizate și a metodelor lor de punere în aplicare la nevoile lor specifice; 

44. subliniază că instrumentele financiare, ca mecanisme care permit cooperarea între 

întreprinderi, organizațiile din sectorul public și instituțiile de învățământ, ar trebui 

încurajate, de asemenea, ca mijloace de dezvoltare a unei abordări integrate față de 

finanțare; 

Integrarea fondurilor care fac obiectul RDC în alte politici și instrumente ale UE 

45. salută propunerile din cadrul strategic comun pentru contracte de parteneriat de a 

evidenția armonizarea potențială a fondurilor care fac obiectul RDC și a altor programe 

de finanțare, precum Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare (anterior PC7, în 

prezent Orizont 2020), LIFE + sau mecanismul „Conectarea Europei”;  

46. recunoaște că, în timp ce programele de finanțare ca Orizont 2020 se concentrează în 

principal pe excelență, fondurile structurale au avut succes având un rol de „consolidare a 

capacităților” prin acordarea finanțării pentru dezvoltarea întreprinderilor și a 

organizațiilor care au devenit apoi partenere în cadrul PC7 sau al proiectelor Programului 

pentru competitivitate și inovare (CIP); 

47. subliniază faptul că, datorită sinergiilor existente între fondurile care fac obiectul RDC și 

Orizont 2020, ambele fonduri ar putea fi folosite în timp ce se depun eforturi pentru 

atingerea obiectivelor tematice complementare; 

Ocuparea forței de muncă și aspectele sociale  

48. subliniază faptul că politicile privind ocuparea forței de muncă și politicile sociale joacă 

un rol important pentru o dezvoltare teritorială durabilă și echilibrată din punct de vedere 

social și contribuie în mod semnificativ la reducerea inegalităților regionale și la creșterea 

bunăstării tuturor cetățenilor, oferind, totodată, tuturor șanse egale; 

49. subliniază faptul că lupta împotriva sărăciei include lupta împotriva excluziunii sociale și 

că regiunile rurale cu o densitate scăzută a populației sau cu populație în curs de 

îmbătrânire trebuie să facă față insuficienței serviciilor de sănătate disponibile, care ar 

putea fi compensată într-o anumită măsură printr-un acces mai bun la tehnologiile în 



bandă largă și prin promovarea medicinei la distanță; 

50. consideră că abordarea teritorială ar trebui să constituie un mecanism eficient de susținere 

a IMM-urilor în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă durabile sau dezvoltarea 

unor programe de formare profesională; consideră că activitatea antreprenorială care 

vizează creșterea economică și ocuparea forței de muncă, precum și exploatarea 

potențialului pot acționa dincolo de granițele teritoriale administrative și invită statele 

membre să îmbunătățească condițiile actuale pentru antreprenorii noi, pentru a asigura o 

mai bună exploatare a potențialului ridicat al acestora în ceea ce privește crearea de noi 

locuri de muncă durabile; 

51. subliniază importanța creării unor sinergii puternice între politica de coeziune și alte 

politici ale UE, pentru a menține eficiența politicii de coeziune în ceea ce privește 

abordarea provocărilor actuale privind ocuparea forței de muncă și a celor de natură 

socială; 

52. subliniază faptul că strategiile de cooperare teritorială și cele macroregionale ar putea fi 

niște instrumente utile în ceea ce privește identificarea și combaterea inegalităților 

regionale, de exemplu în legătură cu accesul la educație și la locuri de muncă, precum și 

promovarea convergenței dintre regiunile europene; 

53. consideră că mobilitatea voluntară a lucrătorilor și a tinerilor absolvenți din UE ar putea fi 

o soluție pentru deficitul regional și local pe piața muncii și încurajează statele membre și 

regiunile să se folosească de această mobilitate într-un mod mai eficient, pentru a încuraja 

dezvoltarea și coeziunea teritorială; 

54. consideră că este esențial ca acțiunile sprijinite de FSE să fie coordonate la diferite 

niveluri ale politicii, pentru a se permite o abordare teritorială eficientă; consideră, în 

special, că este necesar ca serviciile și facilitățile educaționale să fie legate de nevoile 

pieței muncii de la nivel local; 

55. crede că este extrem de important să se promoveze schimbul de bune practici între statele 

membre în contextul unei planificări pe termen lung, semnificative și eficiente, a 

dezvoltării teritoriale și prin sprijinirea unei ocupări decente și durabile a forței de muncă, 

în vederea prevenirii și a combaterii sărăciei și a șomajului; 

o 

o     o 

56. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 

 


