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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 regiunile sunt cele mai potrivite pentru punerea în aplicare în mod activ a 
acestei politici și, prin urmare, sectorizarea este contraproductivă;

2. consideră că politica de coeziune constituie un element important al strategiei UE 2020, 
iar îndeplinirea cu succes a acțiunilor comunitare ale UE reprezintă o condiție esențială 
pentru inițierea unei politici de coeziune eficace;

3. 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 atât principiul subsidiarității, 
cât 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;

4. subliniază faptul că politica de coeziune, care reprezintă principala linie bugetară, este una 
dintre cele mai importante și de succes politici a UE din ultimele decenii;

5. subliniază că o politică de coeziune modernă trebuie să se adapteze la noile exigențe; prin 
urmare, este necesară definirea unor priorități:

- 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 modernă și eficientă (transport, comunicații, apă / 
ape reziduale, deșeuri, energie);
- în cadrul politicii de coeziune, contăm pe sprijinul sporit al:

i) cercetării, dezvoltării și inovării
ii) educației, formării și perfecționării,
iii) al unei dezvoltări urbane integrate (care cuprinde, de exemplu, promovarea 
eficienței energetice a clădirilor),
iv) consolidarea dimensiunii sociale
v) al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ca motor al dezvoltării 
economice și sociale a regiunilor;

6. susține faptul că FSE trebuie să rămână o parte integrantă a politicii de coeziune și că 
acesta trebuie consolidat; solicită o mai bună coordonare cu politica de coeziune pentru a 
include zonele rurale în mod corespunzător și pentru a putea utiliza mai eficient resursele;

7. subliniază faptul că toate formele de cooperare teritorială trebuie consolidate;

                                               
1 JO C 117 E, 6.5.2010, p. 38.
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8. solicită ca regiunile cele mai defavorizate din cele 27 de state membre să fie în mod 
special sprijinite, conform spiritului de solidaritate; în același timp, subliniază necesitatea 
stabilirii unui obiectiv 2 puternic și a unor norme tranzitorii decente;

9. consideră că o sectorizare a politicilor ar slăbi regiunile, întrucât aceasta încurajează 
fragmentarea, în timp ce doar abordările integrate pot contribui cu adevărat la realizarea 
obiectivelor; constatată că regiunile au început deja să aducă contribuții remarcabile, în 
special în domeniul luptei împotriva schimbărilor climatice, al cercetării, dezvoltării, 
inovării și dezvoltării tehnologice și că acest lucru va continua și în viitor; subliniază, în 
acest sens, cele mai importante rezultate prezentate de către Comisie în raportul de sinteză 
privind evaluarea ex post a FEDER în perioada 2000-2006, cum ar fi crearea a 1,4 
milioane de noi locuri de muncă, finanțarea a 38 000 de proiecte de cercetare și sprijin 
pentru peste 800 000 de IMM-uri;

10. subliniază faptul că reușita politicii de coeziune necesită o finanțare corespunzătoare, care 
nu poate fi mai mică decât aceea din perioada actuală de finanțare 2007-2013;

11. reamintește că utilizarea resurselor în cadrul regiunilor trebuie să fie transparentă, 
eficientă și însoțită de un sistem de control cât mai simplu posibil și de o bună gestionare;

12. 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;

13. solicită ca, pe viitor, controlul cheltuielilor să fie mai bine orientat către rezultate;

14. 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, pe o perioadă de șapte ani până în 2020, legătura cu strategia UE 
2020 ar fi evidentă;

15. 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; solicită ca fondurile necheltuite să fie 
disponibile pentru alte regiuni și să nu se restituie statelor membre;

16. reamintește faptul că finanțarea din cadrul politicii de coeziune nu ar trebui să fie utilizată 
ca un „instrument de pedeapsă” în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere; acest lucru 
ar fi contraproductiv pentru regiunile în cauză, statele membre și UE;

17. subliniază valoarea adăugată crescută conferită Europei prin dimensiunea de solidaritate a 
politicii de coeziune; clarifică faptul că solidaritatea nu este o stradă cu sens unic, și, prin 
urmare, subliniază faptul că toate regiunile din UE trebuie să aibă acces la politica de 
coeziune;

18. consideră că, pe lângă sprijinul acordat regiunilor, acest lucru permite sporirea vizibilității 
Uniunii Europene în această privință și subliniază că o mai bună promovare în cadrul 
statelor membre ar putea evidenția mult mai bine aceasta;
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19. subliniază cu fermitate că politica de coeziune este unica politică europeană care poate fi 
atât „inteligentă” și „ecologică”, cât și „integrativă” în cadrul strategiei UE 2020; indică 
faptul că aceasta demonstrează încă o dată în mod clar importanța politicii de coeziune în 
ansamblul său și refuză fragmentarea în linii bugetare diferite.


