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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că politica de coeziune reprezintă un instrument fundamental pentru 
promovarea coeziunii sociale și economice, al cărei obiectiv este aplicarea de măsuri în 
vederea reducerii inegalităților la nivel regional, a promovării unei convergențe reale și a 
stimulării creșterii economice și a ocupării forței de muncă, contribuind, de asemenea, la 
realizarea obiectivelor în materie de mediu;

2. subliniază că nivelul de investiții în domeniul mediului nu a crescut, așa cum fusese 
prevăzut, după cum indică și volumul de proiecte selecționate, care nu depășește 
niciodată 21 % din totalul prevăzut în programe;

3. ia act de faptul că investițiile în domeniul infrastructurii sănătății înregistrează progrese 
bune și că există o legătură pozitivă între politica de coeziune și reformele structurale din 
sectorul sănătății. Această legătură pozitivă trebuie luată în considerare atunci când se 
definesc prioritățile investiționale pentru următoarea perioadă de programare;

4. subliniază faptul că nivelul de investiții în sectorul transportului feroviar nu a crescut, 
astfel cum fusese prevăzut, nivelul de 22,5 % din totalul prevăzut în programe fiind mult 
mai scăzut decât cel al proiectelor selecționate în sectorul rutier (34 %) și că acest nivel 
nu contribuie în mod suficient la decarbonizarea transporturilor;

5. solicită o punere în aplicare mai bună a programelor în domeniul mediului înconjurător,
cu precădere în sectoarele transversale care constituie o valoare adăugată europeană, 
precum măsuri de combatere și atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, investiții în tehnologii mai ecologice și cu emisii reduse de CO2, măsuri de 
combatere a poluării aerului și a apei, măsuri de protecție a biodiversității, extinderea 
căilor ferate, promovarea eficienței energetice, în special în sectorul construcțiilor, și a 
surselor regenerabile de energie, pentru a îndeplini obiectivele UE 2020 și pentru a 
promova crearea de locuri de muncă ecologice și o economie verde; subliniază, de 
asemenea, rolul central al politicii de coeziune în atingerea obiectivelor; solicită punerea 
rapidă în aplicare a proiectelor deja selecționate și accelerarea procesului de selecție a 
proiectelor de calitate;

6. propune utilizarea de fonduri adecvate pentru a contribui la prevenirea și/sau reacția 
rapidă în cazul catastrofelor ecologice și solicită statelor membre creșterea investițiilor 
pentru prevenirea catastrofelor și reabilitarea zonelor industriale și a terenurilor 
contaminate, dată fiind rata scăzută de execuție a acestor fonduri;

7. subliniază faptul că politica de coeziune reprezintă unul dintre instrumentele care ar 
trebui să contribuie la crearea unui cadru financiar adecvat pentru prevenirea catastrofelor 
naturale și a celor provocate de om, susținând și asigurând o legătură între acest 
instrument și alte instrumente, precum politica de dezvoltare rurală, politica regională, 
Fondul de solidaritate și cel de Al șaptelea program-cadru; solicită, în această privință, ca 
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prevenirea catastrofelor să fie luată în considerare în cadrul perspectivei financiare post-
2013;

8. solicită o mai bună punere în aplicare a programelor în domeniile promovării sănătății și 
prevenirii bolilor, în conformitate cu orientările strategice ale Comunității, complementar 
infrastructurii din domeniul sănătății, ca factori importanți în reducerea inegalităților în 
materie de sănătate în Europa;

9. solicită Comisiei să abordeze modalitatea în care programele actuale pot elimina 
inegalitățile din ce în ce mai numeroase în materie de sănătate, din și dintre regiuni, 
acestea constituind obstacole pentru coeziunea și incluziunea socială în contextul agendei 
privind sărăcia stabilite de UE pentru anul 2020;

10. invită Comisia să promoveze simplitatea și flexibilitatea normelor privind implementarea 
programelor și să renegocieze ratele de cofinanțare la cererea statelor membre, ținând 
seama de regiunile „de convergență”, în special de regiunile cel mai puțin dezvoltate din 
statele membre vizate de Fondul de coeziune și de regiunile caracterizate prin 
dezavantaje naturale sau geografice permanente, cum ar fi mai îndepărtate regiuni; 
solicită ca informațiile referitoare la aprobarea și punerea în aplicare a proiectelor care fac 
obiectul fondurilor politicii de coeziune să fie puse la dispoziție în timp real, prin 
intermediul unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS), detaliat 
pe cât posibil (după caz, NUTS 3), pe o pagină de internet accesibilă publicului larg, ceea 
ce va permite consolidarea transparenței, precum și un control strict al gestiunii 
fondurilor din cadrul politicii de coeziune;

11. subliniază nevoia unei abordări orientate spre rezultate a politicii de coeziune, prin 
stabilirea unor obiective și a unor indicatori specifici clari și măsurabili; subliniază nevoia 
ca statele membre să introducă, în mod oportun și complet, în cadrul rapoartelor lor 
anuale, informații exacte privind indicatorii și progresul înregistrat în direcția atingerii 
obiectivelor convenite, pentru a permite o mai bună înțelegere a conținutului programului 
și o mai bună monitorizare a evoluției procesului de punere în aplicare;

12. recunoaște lipsa de informații privind proiectele contractate și proiectele plătite din cadrul 
raportului strategic 2010; prin urmare, recomandă Comisiei să prezinte date cu ajutorul 
cărora să se poată evalua aplicarea reală a politicii de coeziune prin intermediul unor 
indicatori fiabili, precum plățile finale în cadrul proiectelor, atingerea obiectivelor 
proiectelor și legătura acestora cu politica corespunzătoare din cadrul strategiei UE 2020;

13. solicită Comisiei să asigure fonduri pentru programele care vizează regenerarea urbană și 
îmbunătățirea condițiilor de mediu, inclusiv proiecte privind calitatea apei; 

14. solicită Comisiei să intensifice comunicarea în regiuni cu privire la oportunitățile oferite 
de Europa în vederea inovării în domeniul tehnologiilor ecologice și subliniază nevoia 
punerii în aplicare de măsuri cu scopul de a facilita implicarea IMM-urilor;

15. solicită o mai bună coordonare și integrare a programelor de coeziune la nivelul 
infrastructurii în domenii diverse, inclusiv TIC și energie, printr-o planificare 
îmbunătățită la nivel local, regional și național, în vederea reducerii costurilor și a unei 
mai bune protecții a mediului; 
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16. subliniază nevoia de simplificare și accelerare a procesului de alocare a fondurilor și 
plăților către beneficiarii finali, asigurând în același timp o bună gestiune financiară;

17. recunoaște impactul modest al programelor de coeziune asupra indicatorilor economici 
naționali, inclusiv asupra PIB-ului și subliniază faptul că întârzierile legate de aplicarea
politicii de coeziune se datorează parțial rigidității excesive a procedurilor; prin urmare, 
subliniază nevoia de îmbunătățire a nivelului de eficiență a politicii de coeziune, inclusiv 
prin reducerea birocrației și raționalizarea procedurilor și metodelor existente de 
rambursare a beneficiarilor; subliniază nevoia atingerii unui echilibru între simplificarea 
procedurilor birocratice și combaterea fraudei;

18. subliniază nevoia de accentuare a efectului de pârghie al bugetului UE în ceea ce privește 
programele de coeziune, prin noi forme de finanțare a investițiilor, inclusiv prin 
modalități inovatoare de îmbinare a fondurilor nerambursabile și a împrumuturilor, 
deschizând piețe noi pentru diferite forme de parteneriate public-privat, precum și prin 
utilizarea extinsă a expertizei financiare internaționale;

19. subliniază faptul că politica de coeziune ar trebui să încurajeze în continuare formele 
transfrontaliere, transnaționale și interregionale de cooperare; prin urmare, evidențiază 
nevoia de revizuire și simplificare a mecanismelor actuale de cooperare transfrontalieră.
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