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SUGESTII

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

1. subliniază că, în conformitate cu principiul subsidiarității, dezvoltarea unor strategii 
socioeconomice pe termen lung și punerea în aplicare a politicilor în UE este 
responsabilitatea mai multor organizații publice, precum instituțiile europene, ministerele 
din cadrul guvernelor, departamentele din cadrul autorităților regionale sau locale și 
agențiile specifice; evidențiază faptul că și partenerii economici și sociali, organizațiile 
neguvernamentale și alte părți interesate joacă un rol în dezvoltarea de strategii pe termen 
lung, alături de instituțiile publice din statele membre și de instituțiile europene; prin 
urmare, subliniază faptul că ar trebui să se aplice o guvernanță pe mai multe niveluri;

2. subliniază că, pentru dezvoltarea armonioasă a Uniunii și pentru o bună desfășurare a 
programelor Uniunii, aceste structuri necesită capacități administrative și de gestionare 
moderne pentru a putea formula strategii bine întemeiate, corelate și orientate spre viitor, 
care trebuie să includă și specificitățile regiunilor, contribuind astfel la calitatea și la 
eficacitatea diferitelor politici în domenii variate; subliniază faptul că ar trebui să se 
evalueze actualele mecanisme decizionale și procese administrative cu scopul de a stabili 
dacă administrația necesită modernizări; insistă, cu toate acestea, asupra faptului că orice 
creștere a capacității nu ar trebui să implice crearea de noi mecanisme sau instituții, ci ar 
trebui să se folosească mai eficient procesele administrative existente, ca parte a 
strategiilor orientate spre viitor; consideră că, pentru dezvoltarea armonioasă a Uniunii și 
pentru o bună desfășurare a programelor Uniunii, statele membre au nevoie de capacități 
administrative și de gestionare moderne; consideră că o atenție deosebită trebuie acordată 
în special statelor membre care înregistrează întârzieri și rate de absorbție scăzute pentru 
perioada de programare 2007-2013;

3. evidențiază faptul că în cadrul Fondului social european (FSE), al Fondului de coeziune 
(FC) și al Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) se poate acorda finanțare 
pentru consolidarea capacităților instituționale și administrative la nivel național, regional 
sau local, de exemplu prin modernizarea gestionării resurselor umane, reorganizarea 
rolurilor și a competențelor administrației publice, combaterea corupției, reducerea 
sarcinilor administrative pentru întreprinderi, consolidarea administrației regionale și 
locale, acordarea de sprijin partenerilor sociali și ONG-urilor, modernizarea proceselor de 
elaborare a politicilor și realizarea de investiții în proiectele realizate cu capital public în 
diverse domenii ale guvernării electronice; consideră prioritar pentru perioada actuală de 
programare pregătirea viitorilor beneficiari ai finanțărilor acordate în cadrul politicii de 
coeziune;

4. consideră că guvernarea electronică poate juca un rol fundamental în consolidarea 
capacităților, modernizarea administrativă și o mai bună coordonare orizontală și 
verticală între diferitele organisme la nivel național și european; evidențiază, de 
asemenea, faptul că punerea în aplicare a guvernării electronice trebuie să valorifice 
experiențele dobândite în statele membre, instituțiile europene și organizațiile 
neguvernamentale;
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5. subliniază că, în ciuda progreselor realizate în direcția reducerii inegalităților de 
dezvoltare dintre regiuni, există încă diferențe foarte mari între nivelurile de dezvoltare 
economică și socială, diferențe ce se regăsesc și în calitatea serviciilor publice oferite 
cetățenilor;

6. consideră că cadrul financiar multianual reprezintă un instrument extrem de important 
pentru planificarea pe termen lung a proiectului european, care ia în considerare 
perspectiva europeană și valoarea adăugată a Uniunii; solicită, cu toate acestea, o mai 
bună coordonare între bugetul UE și bugetele naționale ale statelor membre, iar cheltuirea 
fondurilor publice, de la planificare până la punerea în aplicare, să se desfășoare în așa fel 
încât să se asigure o mai mare complementaritate și coordonare și să se realizeze sinergii 
sporite, fără dublarea resurselor, precum și o contribuție eficace la atingerea obiectivelor 
propuse; insistă asupra importanței corelării obiectivelor UE 2020 cu strategiile naționale 
de dezvoltare, în vederea efectuării de investiții cât mai eficiente și responsabile;

7. subliniază că, datorită caracterului său multianual, orizontal și pe termen lung, politica de 
coeziune este în mod necesar o politică cu o componentă accentuată de planificare 
orientată spre viitor și că, având în vedere cota sa semnificativă din bugetul UE, trebuie 
să ocupe un loc important în cadrul oricărei planificări bugetare orientate spre viitor;

8. consideră că elaborarea politicilor cu privire la politica de coeziune și la alte domenii 
depinde din ce în ce mai mult de identificarea la timp a tendințelor mondiale pe termen 
lung; ia act, în acest sens, de diverse rapoarte orientate către viitor, precum Proiectul 
Europa 2030 (raportul adresat Consiliului European întocmit de Grupul de Reflecție 
privind viitorul UE 2030) și „Tendințe mondiale în perspectiva anului 2030 - Cetățenii 
într-o lume interconectată și policentrică”, raport elaborat de Institutul pentru Studii de 
Securitate al Uniunii Europene (ISSUE) ca parte a proiectului privind Sistemul european 
de evaluare a strategiilor și a politicilor (ESPAS);

9. recomandă o coordonare mai strânsă a acestor inițiative de raportare și instituirea unui 
sistem interinstituțional de identificare a tendințelor pe termen lung cu care se confruntă 
Uniunea în domeniile majore de politică și consideră că un astfel de sistem ar trebui să 
implice membri ai personalului din toate instituțiile și organismele relevante ale UE, 
inclusiv din Comitetul Regiunilor; consideră că mecanismul de raportare trebuie supus 
unui dialog la care să participe toate grupurile de interes relevante, organizațiile 
comerciale și cele neguvernamentale. 
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