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SUGESTII

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

1. subliniază că „măsurarea performanțelor economice și a prosperității regionale” este în 
mod clar un aspect de politică structurală și de coeziune și, prin urmare, intră sub 
incidența responsabilității Comisiei pentru dezvoltare regională;

2. salută propunerea Comisiei de a dezbate meritele unui ansamblu de indicatori sociali și de 
mediu complementari PIB-ului, care ar trebui recunoscut drept criteriu principal, ce 
urmează să fie pus la dispoziție în viitor pentru politicile UE cu scopul de a îmbunătăți 
condițiile în care se iau deciziile, în special în ceea ce privește politica de coeziune, și de a 
răspunde mai bine preocupărilor cetățenilor europeni; în acest sens, sprijină activitățile 
Eurostat și invită Comisia să elaboreze o nouă comunicare cu privire la toți indicatorii 
disponibili, ținând seama de strategia UE 2020;

3. subliniază că anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a 
anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul 
Social European și Fondul de coeziune1 prevede utilizarea criteriilor precum rata 
șomajului, rata de ocupare a forței de muncă, nivelul de pregătire al lucrătorilor și 
densitatea populației pentru distribuirea fondurilor în cadrul obiectivului de 
„competitivitate regională și ocupare a forței de muncă”; subliniază importanța definirii 
unor criterii adecvate și a integrării altor indicatori complementari PIB-ului la nivel 
național și regional în vederea aplicării specifice a programelor în regiuni și orașe;

4. consideră că PIB-ul este o referință esențială și un instrument eficace pentru măsurarea 
creșterii economice a regiunilor; este de opinie că Rezoluția sa din 7 octombrie 2010 
referitoare la politica de coeziune și regională a UE după 20132 oferă cadrul adecvat 
pentru dezbaterea pe tema eligibilității pentru fondurile regionale ale UE; consideră, de 
asemenea, că, la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE, ar putea fi adăugate, la 
nivelul decizional corespunzător, instrumente suplimentare cu criterii de mediu și sociale, 
precum și alți factori, cu scopul de a facilita o evaluare cuprinzătoare a dezvoltării 
regionale și de a direcționa politica de coeziune, al cărei obiectiv principal constă în 
realizarea unei dezvoltări echilibrate a fiecărei regiuni din UE, ținând seama de 
caracteristicile sale specifice și incluzând regiunile periferice, ultraperiferice și de 
frontieră;

5. subliniază faptul că finanțarea combinată pentru fondurile structurale, Fondul de coeziune, 
Fondul de dezvoltare rurală și Fondul pentru pescuit în perioada 2007-2013 este bazată 
strict pe PIB-ul statelor membre; reamintește că acest concept este în conformitate cu 
principiul solidarității în Uniunea Europeană, întrucât scopul politicii de coeziune este de 
a reduce decalajul între nivelurile de dezvoltare ale regiunilor europene;

                                               
1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.
2 P7_TA(2010)0356.
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6. consideră că există o complexitate inerentă a structurii economice regionale, precum și un 
anumit grad de interdependență între factorii economici, sociali și de mediu; este de opinie 
că, deși PIB-ul este în continuare un indicator relevant și riguros pentru măsurarea 
progreselor în implementarea programelor în regiuni și orașe, uneori acesta poate oferi o 
imagine incompletă care nu ține seama de realitățile din regiuni; consideră, prin urmare, 
că ar trebui să aibă loc o dezbatere serioasă, corectă, deschisă și științifică privind meritele 
altor indicatori în afara PIB-ului; subliniază că, deși PIB-ul ar trebui să rămână principalul 
criteriu pentru obiectivul nr. 1, ar trebui folosite și alte criterii pentru a clasifica și a stabili 
prioritățile în ceea ce privește sprijinul pentru regiunile din cadrul obiectivului nr. 2, în 
funcție de provocările sociale, economice, de mediu, demografice și geografice cu care se 
confruntă acestea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; ia 
act de faptul că statele membre ar putea avea în vedere alți indicatori (de exemplu factori 
de mediu și sociali) care oferă o imagine mai amplă cu privire la bunăstarea societății, 
caracteristicile specifice ale regiunilor și orașelor din cadrul obiectivelor nr. 1 și 2 și 
valoarea adăugată a politicilor UE la nivel național, cu scopul de a nu lăsa zone vaste și 
slab dezvoltate în afara cadrului de dezvoltare oferit de politica de coeziune comună a UE;

7. reamintește că sănătatea, educația, protecția cetățenilor, mijloacele de transport și 
infrastructura, sustenabilitatea ecologică, echitatea și integrarea socială fac parte pe deplin 
din modelul constitutiv al dezvoltării europene, în plus față de aspectele economice;
adaugă faptul că ar trebui să se țină seama de calitatea vieții și de vulnerabilitatea 
economică, socială, geografică, demografică și ecologică a regiunilor atunci când se 
evaluează proiectele care obțin finanțare în cadrul politicii de coeziune, în vederea 
realizării obiectivelor strategiei UE 2020 și a dezvoltării unei economii sociale de piață 
echilibrate;

8. invită Comisia să mențină PIB-ul și să-l considere în continuare principalul criteriu de 
determinare a eligibilității pentru acordarea de ajutor la nivel european în cadrul politicii 
regionale în viitoarea perioadă de programare 2014-2020; subliniază, în acest sens și în 
vederea stabilirii unei imagini mai cuprinzătoare cu privire la politicile de coeziune 
regionale, că trebuie să se ofere autorităților naționale libertatea de a folosi, la nivelul 
decizional corespunzător, și alți indicatori pentru proiectarea și punerea în aplicare a 
politicilor UE; consideră că, în ceea ce privește implementarea programelor regionale, 
conform principiului subsidiarității, dezbaterea pe tema unor indicatori, complementari 
față de PIB, ce pot fi măsurați cu ușurință și cu precizie, precum și luarea în considerare a 
acestora, ar putea oferi o imagine mai cuprinzătoare cu privire la rezultatele politicilor de 
coeziune regionale, astfel încât expertiza acumulată la nivel național ar putea să se îmbine 
cu obiectivele centrale de la nivelul UE;

9. consideră că, în cazul în care statele membre dispun de dovezi științifice care 
demonstrează că au o experiență fructuoasă și îndelungată în aplicarea unor indicatori 
economici, de mediu și sociali globali care țin seama de caracteristicile specifice ale 
fiecărei regiuni în cadrul politicii naționale de repartizare în faza de absorbire a fondurilor 
structurale și de coeziune, vor fi necesare investigații suplimentare privind fiabilitatea, 
caracterul adecvat și posibilitatea aplicării acestor indicatori pentru a răspunde 
provocărilor comune europene;

10. reamintește că aplicarea unor criterii suplimentare ar trebui să respecte principiul potrivit 
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căruia măsurile politicii de coeziune trebuie să se concentreze asupra regiunilor a căror 
dezvoltare a rămas în urmă;

11. constată că aplicarea strictă a criteriului PIB-ului pentru stabilirea eligibilității regiunilor 
pentru obiectivul „convergență” creează un efect important de prag în defavoarea 
regiunilor neeligibile pentru acest obiectiv; prin urmare, invită Comisia să evalueze 
posibilitatea creării unui obiectiv intermediar între „convergență” și „competitivitate 
regională și ocuparea forței de muncă” pentru atenuarea acestui efect de prag;

12. consideră că măsurile de coeziune finanțate de UE nu ar trebui să conducă la investiții 
care nu țin seama de preocupările reale ale cetățenilor europeni.
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