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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei speciale privind provocările politice 
și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește importanța sporită a politicii de coeziune odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona și adăugarea celui de-al treilea pilon - coeziunea teritorială - și 
constată că statele membre, regiunile și orașele sunt cele mai potrivite pentru punerea în 
aplicare în mod activ a acestei politici și, prin urmare, sectorizarea ar fi contraproductivă 
și nu ar fi coerentă cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

2. consideră că politica de coeziune constituie o componentă-cheie pentru realizarea 
Strategiei UE 2020, iar existența unei politici de coeziune autonome solide reprezintă o 
cerință esențială pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor comune ale UE, întrucât 
constituie un instrument eficient ce contribuie la realizarea obiectivelor comune ale 
strategiei la nivel regional și local și permite integrarea obiectivelor strategice și a 
necesităților locale cu potențialul din teren; subliniază că politica de coeziune, cu 
caracterul său orizontal, contribuie la toate obiectivele UE 2020 – creștere inteligentă, 
durabilă și integratoare – și că acest aspect ar trebui să se reflecte în structura cadrului 
financiar multianual de după 2013; subliniază că ar trebui realizate și obiectivele incluse 
în Tratatul de la Lisabona care nu fac parte din obiectivele UE 2020 și ar trebui clarificat 
raportul dintre obiectivele Strategiei UE 2020 și alte obiective; sprijină Comisia în 
optimizarea modului în care sunt exploatate sinergiile dintre fondurile existente;

3. consideră că coeziunea economică, socială și teritorială constituie o condiție prealabilă de 
bază pentru realizarea obiectivului privind competitivitatea, îndeosebi prin încurajarea 
creșterii economice și a creării de locuri de muncă;

4. subliniază că succesul politicii de coeziune economică și socială în cele 271 de regiuni ale 
celor 27 de state membre este evident și remarcă faptul că principiul subsidiarității, 
principiul parteneriatului și guvernanța pe mai multe niveluri reprezintă condiții esențiale 
pentru realizarea acesteia; își confirmă poziția față cele mai bune practici, așa cum este 
prevăzut în rezoluția sa din 24 martie 2009 privind cele mai bune practici din domeniul 
politicii regionale și obstacolele din calea utilizării fondurilor structurale1;

5. subliniază faptul că valoarea adăugată europeană a politicii de coeziune, care reprezintă 
principala linie bugetară, este incontestabilă, deoarece această politică reprezintă un 
mecanism bine stabilit de realizare a obiectivelor europene, fiind și una dintre cele mai 
importante și de succes politici ale UE din ultimele decenii, cu capacitatea de a promova 
sinergii între celelalte politici interne ale UE;

6. subliniază că o politică de coeziune modernă trebuie să facă față necesităților 
nesoluționate ale reformelor structurale și noilor provocări cu care se confruntă toate 
regiunile din UE; consideră că este necesar, prin urmare, să se stabilească următoarele 
priorități:

                                               
1 JO C 117 E, 6.5.2010, p. 38.
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– avem nevoie de o creștere economică sustenabilă, cu efecte pozitive pe piața muncii, 
atât în zonele urbane, cât și în cele rurale;

– avem nevoie de o infrastructură inteligentă, eficientă și modernă (transport, 
comunicații, apă/ape reziduale, deșeuri, energie);

– în cadrul politicii de coeziune, contăm pe sprijinul sporit acordat următorilor factori:

(i) creștere inteligentă bazată pe cercetare, dezvoltare și inovare, precum și pe 
implementarea TIC;

(ii) educație, formare și perfecționare,

(iii) ocuparea forței de muncă;

(iv) o dezvoltare urbană integrată (care cuprinde, de exemplu, promovarea eficienței 
energetice a clădirilor),

(v) consolidarea dimensiunii sociale, inclusiv a eforturilor de combatere a schimbărilor 
demografice;

(vi) întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), ca motor al dezvoltării economice și 
sociale a regiunilor;

(vii) obiectivele privind combaterea schimbărilor climatice;

(viii) regiunile care suferă handicapuri naturale sau demografice grave și permanente, 
precum regiunile din extremitatea nordică cu o densitate a populației extrem de 
scăzută și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase;

(ix) crearea unor structuri economice regionale mai bine integrate și mai echilibrate 
pentru a asigura o dezvoltare economică și socială mai armonioasă;

7. atrage atenția asupra faptului că mijloacele de creștere a competitivității depind de 
caracterul specific al fiecărei regiuni, inclusiv de nivelul de dezvoltare, și că, prin urmare, 
se impune acordarea unei flexibilități statelor membre și regiunilor pentru ca acestea să 
poată aplica cele mai potrivite asocieri de politici;

8. susține faptul că FSE trebuie să facă în continuare parte integrantă din politica de coeziune 
și trebuie consolidat; solicită o mai bună coordonare atât cu politica de coeziune cât și cu 
măsurile de dezvoltare rurală din cadrul FEDER și FEADR pentru ca resursele să fie 
utilizate în modul cel mai eficient și mai eficace cu putință, nu numai ținându-se seama de 
caracteristicile și problemele de convergență ale fiecărei regiuni, ci și implicând în mod 
corespunzător regiunile rurale;

9. consideră că toate formele de cooperare teritorială (transfrontalieră, interregională și 
transnaționlă) și bugetele alocate acestora trebuie consolidate;

10. insistă ca regiunile cel mai puțin dezvoltate și cele mai defavorizate din cele 27 de state 
membre să fie în mod special sprijinite (obiectivul 1), conform spiritului de solidaritate; 
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subliniază, în același timp, necesitatea stabilirii unui obiectiv 2 puternic pentru regiunile  
mai dezvoltate, precum și a unor dispoziții echitabile pentru regiunile intermediare; 
consideră, cu toate acestea, că politica de coeziune ar trebui să cuprindă întregul teritoriu 
al UE pentru a asigura o dezvoltare armonioasă și echilibrată a tuturor regiunilor din 
Uniune; 

11. subliniază că se creează un efect de prag important între regiunile eligibile pentru 
finanțare conform obiectivului privind convergența și celelalte regiuni și consideră că 
acest efect de prag ar trebui redus;

12. subliniază faptul că reușita unei politici de coeziune mai puternice necesită o finanțare 
corespunzătoare, care nu poate fi mai mică decât aceea din perioada actuală de programare 
2007-2013;

13. reamintește că una dintre cele mai frecvente critici aduse politicii de coeziune se referă la 
complexitatea regulilor sale; insistă asupra importanței simplificării regulilor și 
procedurilor acestei politici și a reducerii complexității și a poverii administrative pentru a 
se asigura o alocare mai transparentă și eficientă a resurselor către orașelor, municipiilor și 
regiunilor, în timp ce frecvența controalelor ar trebui să fie, în conformitate cu principiul 
proporționalității, proporțională cu riscul producerii de nereguli;

14. subliniază faptul că o mai bună combinație de diverse instrumente financiare, cum ar fi 
subvențiile, împrumuturile sau fondurile de rulment pot contribui la o mai bună utilizare a 
resurselor; încurajează autoritățile locale și regionale să utilizeze pe o scară cât mai largă 
instrumentele de inginerie financiară și de suport tehnic inițiate de Comisie în vederea 
sprijinirii investițiilor la nivel local și regional;

15. subliniază necesitatea consolidării efectului de levier al fondurilor structurale prin 
intermediul unei mai bune utilizări a achizițiilor publice; subliniază în acest sens 
necesitatea elaborării și aplicării unor norme suplimentare privind achizițiile cu impact 
redus asupra mediului („achiziții ecologice”); încurajează Comisia și statele membre să 
stimuleze în continuare utilizarea achizițiilor înainte de comercializare pentru a contribui 
la evoluția cercetării și dezvoltării și a inovării în UE;

16. solicită ca, pe viitor, controlul cheltuielilor să fie optimizat și mai bine orientat către 
rezultate pentru a nu plasa sarcini administrative excesive pe umerii beneficiarilor finali;

17. subliniază că ar trebui elaborate cerințe convenite ex ante în domeniile direct legate de 
politica de coeziune și indicatori de rezultate adecvați pentru a îmbunătăți procesul de 
elaborare a politicilor în regiuni și pentru a favoriza o dezbatere mai deschisă în vederea 
consolidării eficacității coeziunii;

18. constată că perioada de 5 ani este prea scurtă, întrucât procedurile de autorizare ar fi prea 
lungi și nu ar face posibilă utilizarea eficientă a resurselor; reamintește faptul că, în trecut, 
perioada de 7 ani s-a dovedit a fi de succes și că aceasta în niciun caz nu ar trebui scurtată; 
subliniază faptul că o perioadă de șapte ani sau, după 2020, un cadru financiar multianual 
(CFM) și mai lung ar garanta eficiența; subliniază că o perioadă stabilită în acest mod ar 
trebui să fie proiectată în așa fel încât programarea priorităților de finanțare să corespundă 
cu mandatele Parlamentului și Comisiei;
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19. subliniază faptul că atât cofinanțarea, precum și regula n+2, și, respectiv, n+3 ar trebui să 
fie menținute, cu o posibilă prelungire a flexibilității pentru situațiile excepționale care pot 
apărea în următoarea perioadă de programare; consideră că nivelul de cofinanțare pentru 
următoarea perioadă de programare ar trebui să fie similar în termeni generali cu nivelul 
din perioada actuală; insistă asupra faptului că, deși ar trebui garantat un anumit grad de 
flexibilitate în utilizarea resurselor, fondurile dezangajate ca urmare a aplicării normelor 
menționat anterior ar trebui să rămână în bugetul fondurilor de coeziune și să nu se 
restituie statelor membre;

20. reamintește faptul că finanțarea din fondurile constituite în contextul politicii de coeziune 
nu ar trebui să fie utilizată ca un „instrument de pedeapsă” în cadrul Pactului de stabilitate 
și de creștere; insistă asupra faptului că acest lucru ar fi contraproductiv pentru regiunile și 
statele membre afectate și că astfel de măsuri ar duce la un tratament inegal al statelor 
membre și al regiunilor, deoarece ar penaliza cel mai mult statele membre și regiunile cele 
mai sărace;

21. subliniază că eventualele norme de condiționalitate ar trebui să se limiteze la cadrul 
măsurilor și instrumentelor politicii de coeziune;

22. solicită să se prezinte o propunere vizând aplicarea unor sancțiuni financiare mai stricte în 
cazul statelor membre care nu respectă criteriile de stabilitate și propune în acest sens să 
prevadă automatisme mai puternice;

23. consideră că, pe lângă sprijinul acordat regiunilor, măsurile prevăzute de politica de 
coeziune permit și sporirea vizibilității Uniunii Europene în regiuni și subliniază că o mai 
bună vizibilitate în regiuni ar putea să scoată și mai bine în evidență valoarea adăugată a 
acțiunilor europene și să contribuie la aceasta;

24. subliniază în special faptul că politica de coeziune, care este în același timp „inteligentă” 
și „ecologică”, cât și „integrativă”, joacă un rol crucial în Strategia UE 2020 și poate 
contribui, ca toate domeniile politice, la realizarea acestor obiective; indică faptul că 
aceasta demonstrează încă o dată în mod clar importanța politicii de coeziune în 
ansamblul său și respinge fragmentarea acesteia în linii bugetare diferite, politica de 
coeziune trebuind să dispună de propria sa linie bugetară în cadrul bugetului UE.
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