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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la „Investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică: 
promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană”
(2014/2245(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere al șaselea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială 
întitulat „Investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică: promovarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană” din 23 iulie 2014 
(denumit în continuare „al șaselea raport privind coeziunea”),

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 4, articolul 162 și articolele 162-178,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 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, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul privind dispozițiile comune”)1,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și 
dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/20062,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul Social European și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1081/20063,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea 
Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială 
europeană4,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1302/2013 Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 
privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește 
clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și funcționării unor astfel de 

1 JO L 347, 20.12.2013, p. 320.
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 289.
3 JO L 347, 20.12.2013, p. 470.
4 JO L 347, 20.12.2013, p. 259.
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grupări1,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1084/20062,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 
decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20203,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului4,

– având în vedere „Agenda teritorială a Uniunii Europene 2020: Spre o Europă 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, compusă din regiuni diverse”, adoptată la 
reuniunea informală a miniștrilor responsabili de amenajarea teritoriului și dezvoltarea 
teritorială, desfășurată la 19 mai 2011, la Gödöllő, Ungaria,

– având în vedere al optulea raport privind progresele înregistrate în privința coeziunii 
economice, sociale și teritoriale întitulat „Dimensiunea urbană și regională a crizei” din 
26 iunie 2013,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 ianuarie 2014 referitoare la tema „specializarea 
inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune 
eficientă5,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 ianuarie 2014 referitoare la gradul de pregătire a 
statelor membre ale UE pentru începerea la timp și în mod eficace a noii perioade de 
programare pentru politica de coeziune6,

– având în vedere Rezoluția sa din 26 februarie 2014 referitoare la cel de al 7-lea și cel de 
al 8-lea raport intermediar al Comisiei privind politica de coeziune a UE și raportul 
strategic 2013 privind implementarea programului 2007-20137,

– având în vedere Rezoluția sa din 27 noiembrie 2014 referitoare la demararea cu 
întârziere a politicii de coeziune în perioada 2014-20208,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2011 întitulată „Un cadru 
pentru noua generație de instrumente financiare inovatoare - platformele de capital 

1 JO L 347, 20.12.2013, p. 303.
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 281.
3 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
4 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
5 Texte adoptate, P7_TA(2014)0002.
6 Texte adoptate, P7_TA(2014)0015.
7 Texte adoptate, P7_TA(2014)0132.
8 Texte adoptate, P7_TA(2014)0068.
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propriu și platformele de datorie ale UE (COM(2011)0662),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2014 intitulată „Un Plan de 
investiții pentru Europa” (COM(2014)0903),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 ianuarie 2015 întitulată „Utilizarea 
optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de stabilitate și de 
creștere” (COM(2015)0012),

– având în vedere Raportul special al Curții de Conturi Europene întitulat „Instrumentele 
financiare cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională în vederea sprijinirii 
IMM-urilor” (Raportul special nr. 2/2012),

– având în vedere concluziile Consiliului referitoare la cel de al șaselea raport privind 
coeziunea economică, socială și teritorială: investițiile pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică, adoptat de Consiliul Afaceri Generale (Coeziune) la 19 
noiembrie 2014,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 3 decembrie 2014 referitor la al 
șaselea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială1, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2015 
privind „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Al șaselea raport privind 
coeziunea economică, socială și teritorială: investițiile pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică”2,

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât rolul determinant al politicii de coeziune a UE în ceea ce privește reducerea 
disparităților regionale, promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale între 
regiunile statelor membre și sprijinirea creării de locuri de muncă este incontestabil; 
întrucât politica de coeziune reprezintă principalul instrument de investiții în economia 
reală la nivelul întregii Uniuni și un instrument consacrat de creștere și de creare de 
locuri de muncă în UE, dispunând până în 2020 de un buget care depășește 
350 de miliarde EUR; întrucât, în unele state membre, această politică reprezintă sursa 
principală de investiții publice; întrucât natura concretă și vizibilă a politicii de coeziune 
a fost confirmată de multe metode de evaluare diferite;

B. întrucât este justificabil că obiectivele politicii de coeziune au evoluat în timp, iar 
politica însăși a căpătat o legătură mai strânsă cu agenda politică globală a UE; întrucât, 
cu toate acestea, rolul original al politicii de coeziune, și anume îmbunătățirea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale în toate regiunile UE, ar trebui consolidat; întrucât 
politica de coeziune nu ar trebui privită ca un simplu instrument pentru a atinge 

1 JO C 19, 21.1.2015, p. 9.
2 Avizul din 21 ianuarie 2015 (CESE 4756/2014 - ECO/370) (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
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obiectivele Strategiei Europa 2020 și ale altor strategii ale UE în materie de dezvoltare;

C. întrucât, printr-o concentrare tematică, resursele politicii de coeziune sunt orientate spre 
un număr limitat de obiective strategice ce au potențialul de a consolida creșterea 
economică;

D. întrucât acordurile de parteneriat și programele operaționale reprezintă instrumente 
strategice cu rolul de a orienta investițiile în statele membre și în regiuni, prevăzute la 
articolele 14, 16 și 29 din Regulamentul privind dispozițiile comune, împreună cu un 
calendar de propunere și adoptare, conform căruia acordurile de parteneriat ar fi trebuit 
adoptate până la sfârșitul lunii august 2014, iar programele operaționale până cel târziu 
la sfârșitul lunii ianuarie 2015;

E. întrucât Consiliul informal care s-a reunit la Gödöllő în Ungaria în 2011 a solicitat 
președințiilor succesive ale Consiliului din 2015 și 2016 să evalueze și să analizeze dacă 
Agenda teritorială a Uniunii Europene 2020 ar trebui să fie revizuită, ținând seama de 
modalitatea în care funcționează în practică, iar apoi să realizeze eventual o asemenea 
revizuire,

Realizări și provocări ale politicii de coeziune în contextul crizei economice și financiare 
(perioada de programare 2007-2013)

1. subliniază faptul că investițiile din cadrul politicii de coeziune au atenuat în mod 
semnificativ efectele negative ale crizei economice și financiare și au contribuit la 
stabilitate în cadrul regiunilor prin asigurarea fluxurilor de finanțare într-o perioadă în 
care investițiile naționale și regionale publice și private au scăzut brusc;

2. subliniază că politica de coeziune și-a demonstrat capacitatea de a reacționa rapid, cu 
măsuri flexibile, pentru a contracara deficitul de lichiditate în cazul statelor membre și 
al regiunilor, de exemplu prin reducerea cofinanțării naționale și furnizarea unor plăți în 
avans suplimentare, precum și prin redirecționarea a 13% din finanțările totale 
(45 miliarde EUR) pentru sprijinirea activității economice și a ocupării forței de muncă 
cu efecte directe;

3. salută reforma recentă a politicii de coeziune, care vizează soluționarea acestor 
provocări, pe baza unui cadru strategic coerent pentru 2014-2020, cu obiective și 
stimulente clare pentru toate programele operaționale; solicită tuturor actorilor implicați 
să asigure eficacitatea și eficiența punerii în aplicare a noului cadrul legislativ pentru 
politica de coeziune;

4. subliniază că existența unui mediu fiscal și economic (ca și instituțional, administrativ și 
de reglementare) stabil este de importanță crucială pentru eficacitatea politicii de 
coeziune; subliniază că, pentru a atinge atât obiectivele politicii de coeziune, cât și 
obiectivele Strategiei Europa 2020, politica trebuie aliniată îndeaproape cu politicile 
sectoriale și cu alte mecanisme de investiții ale UE;

Probleme legate de punerea în aplicare și de plăți

5. își exprimă deosebita preocupare cu privire la întârzierea semnificativă a punerii în 
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aplicare a politicii de coeziune 2014-2020, inclusiv la întârzierea adoptării programelor 
operaționale, doar puțin peste 100 de programe operaționale fiind adoptate la sfârșitul 
anului 2014, plățile restante ridicându-se la circa 25 de miliarde EUR pentru perioada de 
programare 2007-2013; subliniază faptul că aceste întârzieri subminează credibilitatea, 
eficacitatea și caracterul durabil al politicii de coeziune, amenințând capacitatea 
autorităților naționale, regionale și locale de a face planuri în mod eficace și de a utiliza 
fondurile structurale și de investiții europene (FESI) pe perioada 2014-2020;

6. subliniază faptul că plățile restante menționate în cadrul rubricii 1b a bugetului UE 
reprezintă, de fapt, cel mai important factor direct ce pune în pericol punerea în aplicare 
a politicii de coeziune, atât în perioada de programare precedentă, cât și, probabil, în cea 
curentă 2014-2020; reiterează faptul că impactul acestor plăți restante este resimțit 
intens, uneori chiar extrem, de actorii din domeniul politicii de coeziune de pe teren; 
solicită, prin urmare, Comisiei să elaboreze o foaie de parcurs, prevăzând un calendar 
specific pentru luarea de măsuri de politică concrete, eșalonate și sprijinite de mijloace 
bugetare special concepute, pentru a reduce și, în cele din urmă, elimina această 
întârziere; este convins că primul obiectiv al acestor măsuri ar trebui să fie ca în anul 
2015 să se poată simți în mod tangibil reducerea numărului acestor plăți restante;

7. subliniază că este de importanță crucială să se înceapă punerea în aplicare a programelor 
operaționale imediat ce acestea sunt adoptate, pentru a maximiza rezultatele 
investițiilor, a potența crearea de locuri de muncă și a consolida creșterea productivității, 
iar Comisia și statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru a urgenta 
adoptarea lor; solicită ca Comisia să analizeze, acordând în continuare mare atenție 
calității și nevoii de a continua lupta împotriva fraudei, toate modalitățile posibile de 
eficientizare a procedurilor sale interne pentru a garanta că se ține seama și de 
programele operaționale retransmise după termenul limită de 24 noiembrie 2014; este 
conștient că se iau în considerare două scenarii pentru adoptarea programelor 
operaționale, ambele implicând întârzieri suplimentare la demararea punerii în aplicare:

8. solicită Comisiei, în lumina celor de mai sus, să prezinte Parlamentului măsurile pe care 
le propune pentru a facilita, cât de curând posibil, punerea în aplicare a programelor 
operaționale, împreună cu calendarul pe care îl prevede, precum și să explice impactul 
întârzierii plăților asupra începerii punerii în aplicare a noilor programe operaționale, 
precum și să propună soluții pentru a limita efectele negative în măsura posibilului; 
solicită Comisiei, de asemenea, în contextul raportului referitor la rezultatul negocierilor 
prevăzut la articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul privind dispozițiile comune, să 
analizeze posibilul impact al demarării cu întârziere a politicii de coeziune în perioada 
2014-2020 asupra creșterii economice și a locurilor de muncă, precum și să prezinte 
recomandări pe baza învățămintelor trase;

Politica de coeziune în centrul unor investiții inteligente, sustenabile și favorabile 
incluziunii 2014-2020

9. reiterează rolul original al politicii de coeziune de a promova dezvoltarea economică, 
socială și teritorială și de a reduce disparitățile de ordin regional; subliniază că, prin 
natura sa și prin mandatul său original, stipulat de tratat, politica contribuie în mod 
inerent la realizarea obiectivelor Uniunii, în special la realizarea obiectivelor Strategiei 
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Europa 2020 de creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii;

10. salută noul Fond european pentru investiții strategice (FEIS) și potențialul său efect de 
levier; îndeamnă părțile implicate să se folosească de experiența câștigată în urma 
punerii în aplicare a planului european de redresare economică în 2008, în special în 
ceea ce privește investițiile inteligente; solicită coordonarea tuturor politicilor UE în 
domeniul investițiilor - în special a politicii de coeziune - pentru a asigura 
complementaritatea și a evita suprapunerile; sugerează ca în cursul punerii în aplicare a 
acestui nou plan de investiții al UE să se profite de experiența celor trei inițiative 
comune JEREMIE, JESSICA și JASMINE, care au permis creșterea sumelor puse la 
dispoziție din fondurile structurale de la 1,2 miliarde EUR între 2000 și 2006 la 8,4 
miliarde EUR între 2007 și 2012;

11. subliniază că legislația din domeniul politicii de coeziune prevede utilizarea extensivă a 
instrumentelor financiare, în vederea dublării contribuției lor la aproximativ 25-30 
miliarde EUR în 2014-2020, prin extinderea domeniului lor de aplicare tematic și prin 
conferirea unei flexibilități mai mari statelor membre și regiunilor; sprijină, în special, 
inițiativa de partajare a riscurilor privind IMM-urile și solicită Comisiei să depună toate 
eforturile pentru a asigura ușurința utilizării instrumentelor financiare și pentru a le face 
atrăgătoare pentru statele membre și pentru regiuni, asigurând, astfel, că această dublare 
se realizează pe baza meritelor proprii, iar responsabilitatea părților interesate pentru 
atingerea acestui obiectiv este delimitată cu claritate;

12. atenționează, totuși, că FEIS nu ar trebui să submineze coerența strategică și perspectiva 
pe termen lung a programării în domeniul politicii de coeziune; subliniază că ar fi 
contraproductiv să se redirecționeze fondurile structurale, dat fiind că s-ar periclita atât 
eficacitatea lor, cât și dezvoltarea regiunilor; subliniază că alocările financiare către 
statele membre convenite în cadrul rubricii 1b din cadrul financiar multianual 2014-
2020 nu pot fi modificate ca răspuns la nevoile potențiale ale FEIS; subliniază că 
înlocuirea granturilor cu împrumuturi, capital propriu sau garanții, deși prezintă anumite 
avantaje, trebuie să se facă cu grijă, ținând seama de disparitățile regionale; subliniază 
că regiunile care au cea mai mare nevoie de stimulente la investiții au capacități 
administrative și de absorbție reduse;

Eficacitatea, eficiența și orientarea spre performanță a politicii de coeziune 2014-2020

13. subliniază importanța tuturor măsurilor îndreptate spre creșterea eficacității, a eficienței 
și a orientării spre performanță a politicii de coeziune;

14. salută concentrarea tematică, care sprijină investițiile în creșterea inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii; menține, în același timp, cerința ca regiunile să 
beneficieze de o anumită flexibilitate, în funcție de specificul local și regional, în special 
în contextul crizei economice grave; solicită aplicarea unei abordări teritoriale cu 
adevărat integrate a programelor și proiectelor vizate, care să trateze nevoile de pe teren;

15. ia act de importanța existenței unui mediu macroeconomic solid pentru investițiile în 
materie de coeziune și salută legătura dintre FESI și semestrul european;

16. subliniază, în acest context, responsabilitatea Parlamentului de a controla; solicită ca 
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Comisia și Consiliul să furnizeze în timp util informații depline și transparente cu 
privire la criteriile referitoare la o eventuală suspendare a angajamentelor sau a plăților 
FESI, precum și la întreaga procedură care ar putea să o declanșeze, în conformitate cu 
articolul 23 alineatul (15) din Regulamentul privind dispozițiile comune;

17. subliniază că simplificarea administrării și a procedurilor ar permite și reducerea ratelor 
de eroare pentru punerea în aplicare a programelor de coeziune; subliniază faptul că 
aceste erori provin în mare parte din legislația care nu privește direct politica de 
coeziune, cum ar fi legislația privind achizițiile publice și normele privind ajutoarele de 
stat; este preocupat de nivelul scăzut de plată a instrumentelor financiare către 
beneficiari, în special în vederea obiectivului ce prevede folosirea mai intensă a acestor 
instrumente;

Ocuparea forței de muncă, IMM-uri, tineret și educație

18. subliniază că FESI ar putea să aducă o contribuție semnificativă la contrabalansarea 
consecințelor sociale negative ale crizei, iar în vederea acestui fapt ar trebui urmată o 
abordare integratoare oferită de programele multifond, care presupune o coordonare mai 
eficientă a fondurilor și o mai mare flexibilitate a acestora, permițând o mai bună 
exploatare a sinergiilor dintre FSE și FEDR, în special; subliniază că investițiile 
finanțate de FSE nu pot produce rezultate optime dacă infrastructura relevantă și 
instituțiile corespunzătoare nu există încă; subliniază că abordarea integrată și teritorială 
este esențială în special în domeniul mediului și al energiei; atrage atenția asupra 
faptului că FESI pot sprijini în mod eficace incluziunea socială și, prin urmare, ar trebui 
mobilizate pentru a ajuta la integrarea grupurilor dezavantajate și a celor vulnerabile, 
cum ar fi romii și persoanele cu dizabilități;

19. subliniază rolul-cheie jucat de IMM-uri în contextul creării de locuri de muncă, al 
creșterii inteligente și al economiilor digitale și cu emisii scăzute de dioxid de carbon; 
solicită crearea unui mediu de reglementare favorabil, care să ajute la crearea și 
funcționarea unor asemenea întreprinderi; subliniază importanța reducerii sarcinilor 
birocratice impuse asupra IMM-urilor și facilitării accesului lor la finanțare, precum și 
nevoia de a sprijini programe și formări care promovează dezvoltarea abilităților 
antreprenoriale;

20. atenționează asupra faptului că rata alarmantă a șomajului în rândul tinerilor crește 
riscul de a se pierde o întreagă generație; insistă asupra faptului că realizarea de 
progrese cu privire la integrarea tinerilor pe piața locurilor de muncă trebuie să rămână 
una dintre prioritățile principale, iar folosirea integrată a FSE și a FEDR poate aduce o 
contribuție importantă la atingerea acestui obiectiv; consideră că în acest context ar 
trebui să se folosească o abordare mai bine orientată spre rezultate pentru a asigura 
folosirea resurselor disponibile de maniera cea mai eficace cu putință;

Guvernanța politicii

21. subliniază că politica de coeziune trebuie desfășurată în spiritul unei guvernanțe 
funcționale pe mai multe niveluri, ajutată de un angrenaj eficace pentru a răspunde 
cererilor publicului și ale întreprinderilor, caracterizată prin achiziții publice 
transparente și inovatoare, toate aceste aspecte fiind de importanță crucială pentru a 
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crește impactul politicii; subliniază în această privință că, în ciuda importanței deciziilor 
luate la nivelul UE și cel al statelor membre, autoritățile locale și regionale dețin adesea 
responsabilitatea administrativă principală pentru investițiile publice, iar politica de 
coeziune este un instrument vital, care permite autorităților respective să joace un rol-
cheie în UE; subliniază că ar trebui să se țină seama de acest nivel de responsabilitate, în 
conformitate cu principiul parteneriatului;

22. recomandă ca resursele și cunoștințele din domeniul politicii de coeziune să fie folosite 
pentru a întări capacitatea administrativă a autorităților publice de o manieră 
semnificativă, în special la nivel local și regional, astfel încât capacitatea lor de a oferi 
publicului servicii de calitate să fie îmbunătățită, inclusiv prin folosirea mai frecventă a 
noilor tehnologii și prin depunerea de eforturi pentru crearea unor proceduri mai 
raționalizate; solicită Comisiei să definească forme de asistență administrativă pe teme 
importante cum ar fi stabilirea unor obiective pentru inițiative, evaluarea rezultatelor 
acestora prin folosirea unor indicatori potriviți și determinarea următorilor pași care ar 
trebui făcuți pentru a ajuta la instituirea unei culturi administrative bazate pe 
monitorizare și evaluare în întregul UE; consideră că este important să se asigure 
asistență pentru autoritățile locale și regionale cu privire la instrumentele financiare 
inovatoare, care sunt de importanță crucială pentru multiplicarea resurselor și 
investițiilor, precum și cu privire la achizițiile publice, care ar trebui să figureze din ce 
în ce mai mult drept un instrument al administrației publice pentru impulsionarea 
inovației și a creativității;

23. este convins că Codul de conduită în materie de parteneriat va consolida, în formă și în 
conținut, participarea la activitățile de programare ale teritoriilor și că acesta este 
esențial pentru amplificarea efectelor politicii de coeziune și pentru consolidarea 
impactului acesteia;

Dimensiunea teritorială

24. ia act cu preocupare de lipsa aproape completă a unei abordări teritoriale, în special a 
referințelor la cooperarea transfrontalieră, în cel de-al șaselea raport privind coeziunea; 
subliniază că includerea aspectelor transfrontaliere ar fi avut un efect potențator, de 
exemplu în privința infrastructurii, pieței muncii și a mobilității din domeniu, mediului, 
utilizării și tratării apei, gestionării deșeurilor, asistenței medicale, cercetării și 
dezvoltării, turismului, serviciilor publice și guvernanței, dat fiind că toate aceste 
domenii includ elemente transfrontaliere remarcabile și un mare potențial în domeniu; 
este convins că în cursul perioadei de programare 2014-2020 se va îmbunătăți 
considerabil reușita regiunilor europene de frontieră sau transfrontaliere în ceea ce 
privește depășirea crizei prin transformarea în comunități mai inteligente, mai 
sustenabile și mai favorabile incluziunii;

25. salută introducerea unor noi instrumente de integrare a coordonării părților interesate și 
a politicilor UE și de focalizare a investițiilor asupra nevoilor reale de pe teren, cum ar 
fi investițiile teritoriale integrate și instrumentele de dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității; subliniază importanța adoptării unor instrumente de 
evaluare a impactului teritorial al politicilor, al căror obiectiv principal este de a evalua 
impactul teritorial al politicilor UE asupra autorităților locale și regionale și de a atrage 
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o atenție mai mare asupra impactului respectiv în procesul legislativ; solicită crearea 
unei strategii globale integrate a UE în domeniul investițiilor și consolidarea Agendei 
teritoriale a UE 2020, care a fost adoptată în timpul Președinției ungare în 2011 și a 
cărei evaluare este programată pentru președințiile din 2015; consideră că în cadrul 
Agendei urbane a UE ar trebui să se acorde o atenție deosebită consolidării rolului 
zonelor urbane de dimensiuni mici și medii;

26. aprobă, totuși, faptul că raportul pune în evidență problemele din mediul urban, având în 
vedere importanța orașelor în economia globalizată și impactul lor potențial în contextul 
sustenabilității; ia act de angajamentul regiunilor și orașelor europene de a face tranziția 
spre o creștere economică mai respectuoasă față de mediu, așa cum este evidențiat de 
Pactul primarilor; sugerează că ar trebui găsite soluțiile potrivite pentru decalajul grav în 
materie de dezvoltare dintre zonele rurale și cele urbane;

27. solicită să se acorde un respect mai mare articolului 174 din TFUE privind coeziunea 
teritorială, în special în zonele rurale, acordând atenție așa cum se cuvine relației 
importante dintre politica de coeziune și dezvoltarea rurală, în special în ceea ce privește 
zonele afectate de tranziția industrială, precum și în regiunile care suferă de handicapuri 
naturale sau demografice grave și permanente, cum ar fi regiunile cele mai nordice, 
caracterizate printr-o densitate scăzută a populației și prin regiuni muntoase, 
transfrontaliere și insulare; recomandă să se acorde atenție și altor provocări 
demografice care au un impact major asupra regiunilor, cum ar fi depopularea, 
îmbătrânirea populației și caracterul foarte dispersat al populațiilor; roagă Comisia ca, în 
cadrul punerii în aplicare a politicii de coeziune, să acorde o atenție specială zonelor 
care sunt cele mai dezavantajate din punct de vedere geografic și demografic;

28. consideră că al șaselea raport privind coeziunea acordă o atenție insuficientă cooperării 
teritoriale europene (CTE), dat fiind că aceasta a constituit unul dintre obiectivele bine 
dezvoltate ale politicii de coeziune încă din perioada de programare 2007-2013; 
reamintește potențialul grupării europene de cooperare teritorială (GECT), nu doar în 
calitate de instrument de gestionare a guvernanței transfrontaliere, ci și în calitate de 
mijloc pentru a contribui la asigurarea unei dezvoltări teritoriale bine integrate;

29. solicită atât o mai bună coordonare între politica de coeziune și politica europeană de 
vecinătate, cât și o mai bună evaluare și difuzare a rezultatelor proiectelor;

Politica de coeziune - perspectiva pe termen lung

30. reamintește, în vederea tuturor celor de mai sus, necesitatea de a crea o nouă dinamică 
în cadrul dezbaterii din cadrul UE privind politica de coeziune; declară că 2019, anul 
alegerilor pentru Parlamentul European, va fi decisiv, dat fiind că Parlamentul nou-ales 
de atunci, ca și noua Comisie, vor trebui să gestioneze încheierea Strategiei Europa 
2020 și un nou CFM, precum și să pregătească o nouă legislație în domeniul politicii de 
coeziune; ia act de faptul că dezbaterea din domeniul politicii de coeziune trebuie să țină 
seama de întârzierile și constrângerile temporale grave care au caracterizat începutul 
actualei perioade de programare;

31. subliniază importanța crucială a capacităților administrative; solicită ca factorii de 
decizie de la toate nivelurile de guvernanță să favorizeze folosirea asistenței tehnice 
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specifice pentru punerea în aplicare a politicilor de coeziune în general, precum și 
folosirea extinsă a instrumentelor financiare combinate cu FESI în special;

32. solicită organizarea unor reuniuni periodice ale Consiliului cu miniștrii pentru politica 
de coeziune pentru a răspunde necesității de monitorizare și pentru a trata provocările 
constante cu care se confruntă coeziunea economică, socială și teritorială în UE;

°

° °

33. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Istoric

În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia Europeană 
trebuie să prezinte din trei în trei ani un raport privind coeziunea „privind progresele 
înregistrate în realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale...”. Publicarea celui de-al 
șaselea raport privind coeziunea a fost amânată din cauza adoptării noului cadru legislativ 
pentru politica de coeziune 2014-2020; structura sa tradițională a fost schimbată, reflectând 
acum Strategia Europa 2020.

Realizări și provocări ale politicii de coeziune în contextul crizei economice și financiare

În ceea ce privește trecutul, al șaselea raport privind coeziunea ilustrează faptul că, în timpul 
perioadei de programare 2007-2013, politica de coeziune a atenuat impactul reducerii drastice 
a investițiilor publice, care a atins mai bine de -60% în anumite state membre și -20% în 
medie în UE. Investițiile în materie de coeziune conferă stabilitate regiunilor, asigurând fluxul 
finanțărilor atunci când investițiile naționale publice sau private scad sau chiar încetează. 
Totuși, în ultima vreme disparitățile regionale au devenit din ce în ce mai mari, locurile de 
muncă obținute după 2000 fiind acum pierdute, iar competitivitatea mai multor state membre, 
în special în statele membre din sud, fiind în declin.

În ceea ce privește viitorul, raportul evidențiază obiectivele principale ale investițiilor în 
materie de coeziune între 2014 și 2020: eficiența energetică, ocuparea forței de muncă și 
IMM-urile, domenii unde potențialul de creare a unor locuri de muncă sustenabile este cu 
adevărat promițător. Este important să se sublinieze faptul că rolul original al politicii de 
coeziune și al instrumentelor sale, definit de tratat, îl transformă inerent în principala politică 
în materie de investiții pentru a realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii 
în cadrul întregii Uniuni. Astfel, politica de coeziune nu poate fi considerată un simplu 
instrument pentru alte strategii sectoriale. Din contră, abordarea de guvernanță integrată și pe 
mai multe niveluri pe termen lung adoptată de politica de coeziune aduce o valoare adăugată 
esențială în cazul punerii în aplicare a măsurilor UE și al asumării răspunderii cu privire la 
acestea, lucru care nu poate fi asigurat de o abordare de politică pur sectorială.

În acest context, raportorul salută noul Plan al UE de investiții pentru Europa care va 
completa investițiile structurale și în materie de coeziune. Experiența dobândită în urma 
desfășurării inițiativelor comune ale politicii de coeziune cu instrumentele financiare, cum ar 
fi JEREMIE, ar putea fi de folos, dat fiind că folosirea din ce în ce mai intensă a 
instrumentelor financiare se află în centrul acestui nou plan de investiții. În același timp, 
trebuie însă să se menționeze în mod clar că nici bugetul și nici programarea strategică pe 
termen lung a politicii de coeziune nu pot fi afectate negativ de această nouă inițiativă în 
materie de investiții, dat fiind că aceasta ar periclita nu doar dezvoltarea regiunilor, ci și 
eficacitatea investițiilor de 350 miliarde EUR din cadrul politicii de coeziune programate 
pentru dezvoltarea regională 2014-2020. De fapt, trebuie să se țină seama de faptul că 
regiunile care au cea mai mare nevoie de stimulente în materie de investiții sunt adesea cele 
care dețin cele mai mici capacități administrative și de absorbție, care nu se vor califica pentru 
noul plan de investiții.
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Eficacitatea, eficiența și orientarea spre performanță a politicii de coeziune

Noile măsuri de creștere a eficacității și de mai bună orientare spre rezultate includ 
concentrarea tematică, în special în domeniul inovației, al economiei digitale și al economiei 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon, al educației și al sprijinirii IMM-urilor. Raportorul 
solicită asigurarea unei anumite flexibilități pentru regiuni, în funcție de situația locală, în 
special în contextul crizei economice grave. Sunt necesare eforturi permanente de simplificare 
a procedurilor și de reducere a procedurilor birocratice pentru a crește gradul de accesibilitate 
și de absorbție a fondurilor și pentru a menține rata erorii la un nivel minim. Adesea, această 
rată a erorii este cauzată de normele complexe din domeniul achizițiilor publice și al 
ajutoarelor de stat, nu de reglementările în materie de coeziune.

Legătura cu semestrul european și cu recomandările specifice fiecărei țări poate ajuta și ea la 
creșterea eficacității investițiilor în materie de coeziune. Trebuie evidențiat în acest context 
rolul-cheie al Parlamentului European de a controla întreaga procedură, în temeiul căruia 
poate declanșa suspendarea angajamentelor sau a plăților FESI. Raportorul solicită 
respectarea deplină a articolului 23 alineatul (15) din Regulamentul privind dispozițiile 
comune, care prevede respectarea transparenței și furnizarea la timp de informații către 
Parlament din partea Comisiei și a Consiliului.

Ocuparea forței de muncă, IMM-uri, tineret și educație

Articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană statuează că ocuparea integrală a forței de 
muncă și realizarea de progrese sociale se află printre obiectivele UE, iar Strategia UE 2020 
stabilește obiectivul de a atinge o rată de ocupare a forței de muncă de 75% în rândul 
persoanelor cu vârsta între 20 și 64 de ani până în 2020. Totuși, după începerea crizei, acest 
obiectiv pare să fie mai dificil de realizat în condițiile în care șomajul din UE este de peste 
9,5 % încă de la începutul anului 2010 și de peste 15 % în multe state membre chiar și în 
2014.

Situația tinerilor este deosebit de îngrijorătoare în special în contextul ocupării forței de 
muncă - în al doilea trimestru al anului 2014, șomajul din rândul tinerilor în UE era de 
21,7 %, de mai bine de două ori mai mare decât rata șomajului în rândul adulților (9,0%), ceea 
ce înseamnă că peste cinci milioane de persoane sub 25 de ani erau în șomaj în UE-28 în 
această perioadă. Inclusiv numărul tinerilor europeni cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani 
care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare 
este inacceptabil de ridicat.

Sprijinul acordat de politica de coeziune IMM-urilor este, de asemenea, deosebit de 
important, dat fiind că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a creșterii economice și a 
ocupării forței de muncă în UE, creând 85 % din creșterea netă a ocupării forței de muncă în 
perioada 2002-2010. În acest context, sinergiile dintre fondurile structurale și Programul 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) și 
programul-cadru Orizont 2020 vor crește în perioada 2014-2020 prin strategii de specializare 
inteligentă la nivel regional.

Probleme legate de punerea în aplicare și de plăți
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Raportorul reamintește că, în conformitate cu Regulamentul privind dispozițiile comune, 
acordurile de parteneriat ar fi trebuit să fie adoptate cel târziu până la sfârșitul lunii august 
2014, iar programele operaționale cel târziu până la sfârșitul lunii 2015. Totuși, procesul de 
programare înregistrează întârzieri clare, doar puțin peste 100 de programe operaționale fiind 
adoptate la sfârșitul anului 2014. Se iau în considerare două scenarii pentru adoptarea 
programelor operaționale, ambele implicând întârzieri suplimentare la demararea punerii în 
aplicare, mai precis: (i) procedura de reportare pentru programele considerate „pregătite 
pentru adoptare” până la 31 decembrie 2014 și (ii) procedura de reînscriere în buget a 
creditelor neutilizate în 2014 în favoarea fondurilor structurale și de investiții europene – ceea 
ce presupune o revizuire tehnică a cadrului financiar multianual (CFM) – pentru programele 
despre care se consideră că „nu sunt gata de adoptare” până la sfârșitul anului 2014.

Conform calendarului prezentat de Comisie, programele operaționale ar putea fi adoptate în 
perioada 15 februarie-31 martie 2015 prin procedura de reportare și, respectiv, după 1 mai 
2015 prin procedura de reînscriere în buget. Parlamentul și-a exprimat deosebita preocupare 
cu privire la întârzierile semnificative înregistrate la punerea în aplicare a politicii de coeziune 
pe perioada 2014-2020, subliniind că aceste întârzieri amenință capacitatea autorităților 
naționale, regionale și locale de a face planuri în mod eficace și de a utiliza FESI în perioada 
2014-2020; Raportorul împărtășește această preocupare. Prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte Parlamentului măsuri care să faciliteze, cât de curând posibil, punerea în aplicare a 
programelor operaționale, împreună cu calendarul aferent.

Pe lângă întârzierea punerii în aplicare pentru perioada de programare 2014-2020, politica de 
coeziune se confruntă cu întârzierea unor plăți în valoare de circa 25 de miliarde EUR pentru 
perioada de programare 2007-2013. Prin urmare, Comisia este invitată să explice impactul 
acestei întârzieri a efectuării plăților asupra demarării punerii în aplicare a noilor programe 
operaționale și să propună soluții pentru a limita cât mai mult daunele.

Se preconizează că politica de coeziune va ajuta la asigurarea unei creșteri economice și a 
unor locuri de muncă sustenabile, dar problema recurentă a plăților restante, care determină 
întârzierea plăților, punând piedici în calea punerii în aplicare a programelor și constituind o 
povară pentru bugetele beneficiarilor și ale statelor membre, nu este acceptabilă. Conceptul de 
disciplină bugetară înseamnă a nu irosi banii publici - dar înseamnă, de asemenea, plata 
facturilor la timp. Prin urmare, raportorul consideră că această parte a problemei este cea mai 
urgentă și mai problematică.

Aspecte legate de guvernanță

Resursele și cunoștințele din domeniul politicii de coeziune trebuie să fie folosite pentru a 
întări capacitatea administrativă a autorităților publice de o manieră semnificativă, în special 
la nivel local și regional, astfel încât capacitatea lor de a oferi publicului servicii de calitate să 
fie îmbunătățită, inclusiv prin folosirea mai intensă a noilor tehnologii și prin depunerea de 
eforturi pentru crearea unor proceduri raționalizate. Este important să se asigure asistență 
autorităților locale și regionale cu privire la instrumentele financiare inovatoare, care sunt de 
importanță crucială pentru multiplicarea resurselor și investițiilor, și cu privire la achizițiile 
publice, care ar trebui să figureze din ce în ce mai des ca instrument al administrației publice 
pentru impulsionarea inovației și a creativității.
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Raportorul subliniază că Codul de conduită în materie de parteneriat ar consolida, în formă și 
în conținut, participarea la activitățile de programare ale teritoriilor și este esențial pentru 
amplificarea efectelor politicii de coeziune și pentru consolidarea impactului acesteia.

Dimensiunea teritorială

Al șaselea raport privind coeziunea nu profită de oportunitate pentru a explica problemele și, 
în special, potențialul cooperării transfrontaliere, care este descris doar pe scurt; rezultatele 
sale nu sunt prezentate deloc. De asemenea, cu puține excepții, aspectele calitative lipsesc cu 
desăvârșire, chiar dacă textul oferă suficient de multe posibilități pentru a le descrie (a se 
vedea casetele specifice pe teme/domenii unice, cum ar fi orașele, regiunile maritime și cele 
ultraperiferice). De asemenea, din punct de vedere tematic și calitativ, includerea aspectelor 
transfrontaliere ar fi avut un efect potențator asupra conținutului mai multor capitole, de 
exemplu în privința infrastructurii, pieței muncii și a mobilității din domeniu, mediului, 
utilizării și tratării apei, gestionării deșeurilor, asistenței medicale, cercetării și dezvoltării, 
turismului, serviciilor publice și guvernanței. Toate aceste domenii includ elemente și un 
potențial remarcabil la nivel transfrontalier. Raportorul consideră că cooperarea teritorială 
europeană (CTE) poate aduce o contribuție importantă la integrarea europeană.

Aceste aspecte sunt legate, nu în ultimul rând, de chestiunile ce privesc CTE și instrumentul 
grupării europene de cooperare teritorială (GECT). În special, aspectul cooperării 
transfrontaliere al CTE influențează viziunea regiunilor transfrontaliere. Prin urmare, 
raportorul propune ca raportul privind coeziunea să includă pe viitor o evaluare a coeziunii 
regiunilor transfrontaliere ale Europei, inclusiv o analiză a problemelor lor principale, precum 
și o evaluare a impactului programelor operaționale de cooperare transfrontalieră. Ar trebui să 
se acorde o atenție mai mare acestui instrument, în special datorită faptului că promovează 
cooperarea și pune în comun experiența autorităților din toate statele membre și deoarece se 
îndreaptă spre un sistem administrativ care se bazează din ce în ce mai mult pe valori și 
metode de operare comune. În acest context, ar trebui să se țină seama și de dimensiunea 
externă a politicii de coeziune.

Politica de coeziune - perspectiva pe termen lung

Raportorul dorește să acorde o atenție specială viitorului politicii de coeziune după 2020. 
Fiind pe deplin conștient de faptul că punerea în aplicare a politicii de coeziune 2014-2020 
abia a început, iar politica se confruntă deja cu probleme din cauza adoptării întârziate a 
programelor, trebuie să se acorde mare atenție punerii în aplicare corecte a politicii de 
coeziune în perioada 2014-2020. Totuși, nu trebuie să se piardă din vedere faptul că în 2019 
va trebui să se acorde atenție simultan multor chestiuni importante - Parlamentul și Comisia 
de atunci vor trebui să se confrunte cu terminarea Strategiei Europa 2020, cu un nou CFM, ca 
și cu pregătirea noii legislații pentru politica de coeziune după 2020, pentru a da câteva 
exemple. Având în vedere constrângerile calendaristice stringente, raportorul solicită să se 
acorde atenție de pe acum politicii de coeziune post-2020 pentru a pune comunitățile și 
cetățenii în centrul politicii de coeziune după 2020, pentru a asigura bunăstarea lor comună, 
bazată pe bunăstarea fiecărei persoane în parte.


