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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 în mod hotărât adoptarea Planului european de redresare economică ce prezintă 
acțiunea coordonată a statelor membre și a Comisiei în vederea gestionării crizei 
economice. Planul se bazează pe principiul solidarității și al dreptății sociale și corespunde 
Strategiei de la Lisabona. Măsurile pe care le propune vor contribui la reforme structurale 
mai profunde, gândite pe termen lung.

2. Subliniază faptul că Fondurile structurale sunt instrumente puternice, menite să susțină 
restructurarea economică și socială a regiunilor și, prin urmare, să pună în aplicare 
măsurile de stimulare a economiei, concepute în cele patru domenii prioritare ale planului; 
încurajează utilizarea acestor fonduri, și nu inventarea în grabă a unor noi instrumente 
economice; observă că aceste măsuri completează măsurile luate la nivel național.

3. Susține propunerile de modificare a normelor de aplicare, pentru creșterea flexibilității 
Fondurilor structurale și adaptarea acestora la nevoile create de situația economică 
extraordinară. Cu toate acestea, încurajează Comisia să ia în considerare posibilitatea de a 
simplifica instrumentele existente.

4. Consideră că măsuri precum accelerarea plăților sau utilizarea plăților și a ratelor forfetare 
vor stimula punerea în aplicare a proiectelor, în special în domeniul infrastructurii, al 
energiei și al mediului.

5. Evidențiază importanța măsurilor de susținere a ocupării forței de muncă și a 
întreprinderilor pentru o relansare economică de succes; invită statele membre să utilizeze 
pe scară largă Fondurile structurale, pentru a promova  crearea locurilor de muncă, 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și spiritul întreprinzător.

6. Încurajează statele membre să utilizeze mai frecvent posibilitățile oferite de Banca 
Europeană de Investiții și, în special, instrumentele financiare JESSICA și JEREMIE. 
Subliniază importanța JASPERS pentru pregătirea proiectelor.

7. Încurajează Comisia să intensifice asistența tehnică acordată statelor membre, pentru a 
îmbunătăți calitatea proiectelor și eficiența punerii în aplicare a  acestora.

8. Solicită Comisiei să monitorizeze efectele modificărilor aduse modului de utilizare a 
Fondurilor structurale și să ia în considerare observațiile sale cu ocazia examinării 
intermediare a îndrumărilor strategice comunitare privind coeziunea.
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