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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută propunerea comisiei pentru un cadru strategic comun între FEDER, Fondul de 
coeziune, Fondul social european, FEP și FEADER, care este esențial pentru asigurarea 
unei coordonări strategice mai bune și a unei mai bune îndepliniri a obiectivelor UE 2020;

2. sprijină cu fermitate un fond social european integrat în politica de coeziune, ca mijloc de 
asigurare a unei abordări integrate și de evitare a sectorializării; recomandă ca, odată cu 
menținerea structurii actuale a fondului, să fie realizată o reevaluare a funcționării și 
priorităților sale, în vederea asigurării integrării coeziunii economice și sociale;

3. recunoaște că planificarea integrată va conduce la o anumită armonizare a normelor 
programelor de fonduri structurale și, prin urmare, la proceduri mai simple; este convins 
că acest proces va facilita participarea partenerilor în cadrul proiectelor cofinanțate și va 
evita sarcinile administrative excesive și împărțirea ineficientă a fondurilor;

4. subliniază faptul că simplificarea, care este esențială pentru o politică de coeziune de 
succes, trebuie să fie asigurată atât la nivel național, cât și regional, ducând astfel la 
îmbunătățirea rezultatelor; invită Comisia să prezinte o arhitectură mai simplă pentru 
această politică în viitor, bazată pe flexibilitate, proporționalitate și vizibilitate crescute în 
ceea ce privește utilizarea fondurilor, pentru a facilita absorbția lor completă și rapidă;

5. sprijină o politică de coeziune orientată mai mult spre rezultate și mai puțin spre 
regularitatea cheltuielilor și procedurilor, însă stabilește un echilibru eficient între calitatea 
intervențiilor și controlul financiar și administrativ; recomandă să fie introduse mecanisme 
adecvate de evaluare pentru îmbunătățirea capacităților instituționale și administrative ale 
organismelor însărcinate cu administrarea programului, contribuind astfel la calitatea 
cheltuielilor și la reducerea numărului de erori;

6. îndeamnă realizarea de complementarități mai apropiate între fondurile UE și finanțarea 
existentă la nivel național, regional și local, drept o condiție necesară pentru îmbunătățirea 
coordonării și eficienței în utilizarea resurselor disponibile.
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